
  

  

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัฉบบันีจ้ดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของ : 
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ส่วนที ่1 การบ่งชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลติ  
  

ตวับ่งชีผ้ลติภณัฑ ์   

ชือ่ผลติภณัฑ ์  เมทานอล (Methanol)  

 

วธิอีืน่ ๆ ในการบ่งชี ้   

องคก์ารสหประชาชาต/ิรหสับ่งชี ้  UN1230   

 

ค าพอ้งความหมาย  เมทลิแอลกอฮอล,์ แอลกอฮอลจ์ากการกลั่นไม,้ เมทลิไฮดรอกไซด ์

 

น ้าหนกัโมเลกุล  32.04   

 

หมายเลขทะเบยีน  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ช ้   

 

ค าแนะน าในการใชง้านสารเคมแีละขอ้จ ากดัการใชง้าน   

การใชง้านทีแ่นะน า  การใชง้านทางอุตสาหกรรม, ส าหรบัใชใ้นวชิาชพี, การใชโ้ดยผูบ้รโิภค:  

 

ตวัท าละลาย 

เช ือ้เพลงิ 

วตัถุดบิ 

สารท าความสะอาด 

สารเคมสี าหรบัหอ้งปฏบิตักิาร 

ใชใ้นการขดุเจาะน ้ามนัและกา๊ซ และกระบวนการผลติ 

เคมบี าบดัน ้า น ้าเสยี 

สารท าความสะอาดและขจดัน ้าแข็ง ส าหรบัใชง้านโดยผูบ้รโิภค   

 

ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน ์  เท่าทีท่ราบยงัไม่ม.ี   

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

กลุ่มสารเคม ี- แอลกอฮอล ์   

 

รายละเอยีดของผูจ้ดัจ าหน่าย   

ผูผ้ลติ 

Methanex Methanol Company  
5850 Granite Parkway Suite 400  
Plano, TX 75024, USA  

โทร: +1 972 702 0909  

โทรสาร: +1 972 233 1266 

 

Atlas Methanol Company Unlimited  
Point Lisas Industrial Estate, Point Lisas  
Republic of Trinidad and Tobago  

โทร: +1 868 679 4400  

โทรสาร: +1 868 679 2400  
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Methanex New Zealand Limited  
409 Main North Road, SH3, Motunui  
Private Bag 2011  
New Plymouth 4342, New Zealand  

โทร: +64 (6) 7549700   

 
Methanex Chile SpA 
Rosario Norte 100, Piso 6 
Las Condes, Santiago, Región Metropolitana 
Zip code: 7561258 
Chile 

โทร: +562 23744000 
 

  

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน   

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน  NCEC: 001 800 120 666 751 (โทรฟร ีจากประเทศไทยเท่านั้น)   

 

ส่วนที ่2 การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย  
  

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสม 

 

พษิเฉียบพลนั - ทางปาก  กลุ่ม 3   

พษิเฉียบพลนั - ทางผวิหนัง  กลุ่ม 3   

ความเป็นพษิเฉียบพลนั - การสูดดม (ไอระเหย)  กลุ่ม 3   

อนัตรายต่อตา/ระคายเคอืงตาอย่างรุนแรง  กลุ่ม 2A   

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์  กลุ่ม 1B   

ความเป็นพษิต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมือ่ไดร้บัสารคร ัง้เดยีว)  กลุ่ม 1, กลุ่ม 3   

ความเป็นพษิต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมือ่ไดร้บัสารซ า้ๆ)  กลุ่ม 1   

ความเป็นพษิเฉียบพลนัต่อสิง่แวดลอ้มทางน ้า  กลุ่ม 3   

ของเหลวไวไฟ   
 

กลุ่ม 2   
 

  

องคป์ระกอบของฉลาก GHS ซึง่รวมถงึขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั   

  

  

  

ค าสญัญาณ  อนัตราย   

 

ขอ้ความบอกความเป็นอนัตราย 

ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง. 

เป็นพษิหากกลนืกนิ. 

เป็นพษิเมือ่สมัผสัผวิหนัง. 

เป็นพษิหากสูดดม/หายใจเขา้ไป. 

ท าใหร้ะคายเคอืงต่อดวงตาอย่างรุนแรง. 

อาจเป็นอนัตรายต่อภาวะเจรญิพนัธุห์รอืทารกในครรภ.์ 

ท าใหเ้กดิอนัตรายต่ออวยัวะ. 

อาจท าใหง้่วงซมึ หรอืมนึงง. 

ท าใหเ้กดิอนัตรายต่ออวยัวะเมือ่รบัสมัผสัเป็นเวลานานหรอืรบัสมัผสัซ า้หลายคร ัง้. 

เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน ้า.   
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ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั - การป้องกนั 

รบัค าแนะน าพเิศษกอ่นใช.้ 

หา้มขนถ่ายเคลือ่นยา้ยจนกว่าจะอ่านและท าความเขา้ใจค าเตอืนดา้นความปลอดภยัทัง้หมด. 

ใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลตามทีก่ าหนด. 

ลา้งหนา้ มอื และผวิหนังส่วนทีส่มัผสัถูกสารใหส้ะอาดทั่วหลงัการปฏบิตังิาน. 

หา้มรบัประทาน ดืม่ หรอืสูบบุหร ีเ่มือ่ใชผ้ลติภณัฑนี์.้ 

ใชง้านเฉพาะภายนอกอาคารหรอืในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศดเีท่านั้น. 

หา้มหายใจเอาฝุ่ น/ควนัไอ/กา๊ซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เขา้สู่รา่งกาย. 

หลกีเลีย่งการปล่อยหรอืร ัว่ไหลสู่สิง่แวดลอ้ม. 

เก็บใหห้่างจากความรอ้น พืน้ผวิทีร่อ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่ม่ปิดกัน้ และแหล่งจุดตดิไฟอืน่ ๆ หา้มสูบบุหร ี.่ 

เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนิท. 

ต่อสายดนิ/ต่อฝากภาชนะบรรจุและอปุกรณร์องรบั. 

ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืทีไ่ม่เกดิประกายไฟเท่านั้น. 

ใชม้าตรการป้องกนัไฟฟ้าสถติ. 

ใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้า/ระบบดูดอากาศ/โคมไฟชนิดกนัระเบดิ. 

เก็บในทีเ่ย็น.   

ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั - การด าเนินการ 

การรกัษาจ าเพาะ (อ่านค าแนะน าเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปฐมพยาบาลบนฉลากนี)้. 

ถา้รบัสมัผสั : ใหต้ดิต่อศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย.์   

ดวงตา 

หากเขา้ตา: ลา้งดว้ยน ้าทีไ่หลจากกอ๊กเป็นเวลาหลายๆ นาทอีย่างระมดัระวงั ถา้ใส่คอนแทคเลนสแ์ละถอดออกไดง้า่ย ใหถ้อดออกและลา้งตาต่อไป. 

หากอาการระคายเคอืงตายงัไม่ทุเลา: รบัค าแนะน า/การดูแลรกัษาจากแพทย.์   

ผวิหนงั 

โทรศพัทต์ดิต่อศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยถ์า้ท่านรูส้กึไม่สบาย. 

ซกัลา้งเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนกอ่นน ากลบัมาใชใ้หม่. 

หากสมัผสัผวิหนัง (หรอืเสน้ผม): ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออกทัง้หมดทนัท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าทีไ่หลจากกอ๊ก / ฝักบวั.   

การสูดดม/หายใจเขา้ไป 

หากสูดดม/หายใจเขา้ไป : เคลือ่นยา้ยผูไ้ดร้บับาดเจ็บไปยงัทีท่ีม่อีากาศบรสุิทธิแ์ละดูแลใหส้ามารถหายใจไดส้ะดวก. 

โทรหาศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย.์   

การกลนืกนิเขา้ไป 

หากกลนืกนิ: รบีโทรศพัทต์ดิต่อศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์นัที. 

บว้นปาก.   

ไฟไหม ้

ในกรณีทีเ่กดิไฟไหม ้: ใช ้คารบ์อนไดออกไซด,์ สารเคมแีหง้ หรอืโฟมเพือ่ดบัเพลงิ.   

ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั - การเก็บรกัษา 

เก็บโดยปิดล็อคไว.้ 

เก็บในสถานทีท่ีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเก็บในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท.   

ขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวงั - การก าจดั 

ก าจดัสารทีบ่รรจุภายใน/ภาชนะบรรจุตามกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นระดบัทอ้งถิน่ ภูมภิาค ประเทศ และระหว่างประเทศ.   

  

ความเป็นอนัตรายอืน่ ๆ ทีไ่ม่มผีลใหเ้กดิการจ าแนกประเภท   

ความเสีย่งต่ออาการตาบอดภายหลงัการกลนืกนิผลติภณัฑ.์ 

ถา้ตอ้งการค าแนะน าทางการแพทย ์ใหน้ าภาชนะบรรจุหรอืฉลากผลติภณัฑต์ดิมอืไปดว้ย. 

เก็บใหพ้น้จากมอืเด็ก. 

อ่านค าแนะน าอย่างละเอยีดและท าตามทัง้หมด.   

 

ส่วนที ่3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนผสม  
  

สารเคม ี   

ค าพอ้งความหมาย  เมทลิแอลกอฮอล,์ แอลกอฮอลจ์ากการกลั่นไม,้ เมทลิไฮดรอกไซด ์

 

หมายเลข CAS  67-56-1   
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ชือ่ทางเคม ี  หมายเลข CAS  % โดยน ้าหนกั  

เมทานอล (Methanol)   

 67-56-1  

67-56-1  100  

  

 

 

ส่วนที ่4 มาตรการปฐมพยาบาล  
  

ค าอธบิายเกีย่วกบัมาตรการปฐมพยาบาลทีจ่ าเป็น   

ค าแนะน าทั่
่
วไป  แสดงเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัแผ่นนีต่้อแพทยท์ีร่กัษาอาการ. จ าเป็นตอ้งพบแพทยท์นัท.ี   

 

การสูดดม/หายใจเขา้ไป  เคลือ่นยา้ยไปยงัสถานทีท่ีม่อีากาศบรสุิทธิ.์ หากไดร้บัสมัผสัหรอืรูส้กึวติกกงัวล: 

รบัค าแนะน า/การดูแลรกัษาจากแพทย.์ หากการหายใจหยุดชะงกั 

ใหท้ าการชว่ยหายใจโดยใชเ้ครือ่งหรอืผายปอด ไปพบแพทยท์นัท.ี จ าเป็นตอ้งพบแพทยท์นัท.ี 

อย่าใชว้ธิกีารผายปอดแบบปากต่อปาก ถา้ผูไ้ดร้บัผลกระทบรบัประทานหรอืหายใจเอาสารเขา้ไป 

ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแบบมหีนา้กากกนัสมัผสัทีม่วีาลว์บงัคบัใหล้มหายใจออก 

หรอือุปกรณท์างการแพทยท์ีเ่หมาะสมส าหรบัการชว่ยหายใจ. หากการหายใจตดิขดั ตอ้งใหอ้อกซเิจน 

(ควรเป็นบุคลากรทีผ่่านการฝึกอบรมมาแลว้).   

 

การสมัผสักบัผวิหนงั  ลา้งออกทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมากเป็นเวลาอย่างนอ้ย 15 นาท.ี ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนทัง้หมดออกทนัท.ี 

ใหข้อรบัการดูแลรกัษาจากแพทยใ์นทนัท.ี   

 

การสมัผสักบัดวงตา  ลา้งออกทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมาก รวมทัง้ใตเ้ปลอืกตา เป็นเวลาอย่างนอ้ยทีสุ่ด 15 นาท.ี 

ลมืตาใหก้วา้งทีสุ่ดในขณะทีล่า้งตา. อย่าขดัถูบรเิวณทีไ่ดร้บัสาร. ถา้ใส่คอนแทคเลนสแ์ละถอดออกไดง้่าย 

ใหถ้อดออกและลา้งตาต่อไป. ใหข้อรบัการดูแลรกัษาจากแพทยใ์นทนัท.ี   

 

การกลนืกนิเขา้ไป  หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน. บว้นปาก. หา้มป้อนสิง่ใดเขา้ปากของบุคคลทีห่มดสต.ิ 

ใหข้อรบัการดูแลรกัษาจากแพทยใ์นทนัท.ี   

 

ส าหรบัการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน   

การปกป้องตนเองของผูป้ฐมพยาบาล  อย่าหายใจเอาไอระเหยหรอืละอองเขา้ไป. ขจดัแหล่งทีท่ าใหเ้กดิประกายไฟทัง้หมด. 

ดูแลใหม้ั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทยท์ราบถงึสารทีเ่กีย่วขอ้ง ปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัเพือ่ปกป้องบุคคลเหล่านั้น 

และป้องกนัไม่ใหม้กีารแพรก่ระจายของการปนเป้ือน. ใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลตามทีก่ าหนด. 

อ่านขอ้มูลเพิม่เตมิในส่วนที ่8. หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนัง ดวงตาหรอืเสือ้ผา้. 

อย่าใชว้ธิกีารผายปอดแบบปากต่อปาก ถา้ผูไ้ดร้บัผลกระทบรบัประทานหรอืหายใจเอาสารเขา้ไป 

ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแบบมหีนา้กากกนัสมัผสัทีม่วีาลว์บงัคบัใหล้มหายใจออก 

หรอือุปกรณท์างการแพทยท์ีเ่หมาะสมส าหรบัการชว่ยหายใจ.   

 

อาการและผลกระทบทีส่าคญั ทัง้ทีเ่กดิเฉียบพลนัและทีเ่กดิขึน้ภายหลงั   

อาการ  การไดร้บัสมัผสัสารอาจท าใหเ้กดิอาการคลืน่ไส ้อ่อนแรง และผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ปวดศรีษะ 

อาเจยีน เวยีนศรีษะ อาการมนึเมา. 

อาการโคม่าและการเสยีชวีติเน่ืองจากการหายใจลม้เหลวอาจเกดิขึน้หลงัการรบัสมัผสัสารอย่างรุนแรง: 

จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาล. อาจมชีว่งเวลาทีแ่สดงอาการไม่ชดัเจนเป็นเวลาหลายช ัว่โมง 

ระหว่างการรบัสมัผสัและการเร ิม่มอีาการ. อาจเป็นเหตุใหเ้กดิอาการตาแดงหรอืน ้าตาไหล. 

ความรูส้กึปวดแสบปวดรอ้น. อาการไอและ/หรอืหายใจมเีสยีงหวดี. การหายใจล าบาก.   

 

อาการบ่งชีท้ีต่อ้งพบแพทยใ์นทนัทแีละตอ้งรบัการรกัษาเป็นพเิศษ หากจ าเป็น   

หมายเหตสุ าหรบัแพทย ์  ผลทีรุ่นแรงหลงัการกลนืกนิเมทานอลอาจสมัพนัธก์บัระยะเวลาระหว่างการกลนืกนิและการไดร้บัการรกัษา 

มากกว่าปรมิาณทีก่ลนืกนิเขา้ไป 

ดงันั้นจงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งไดร้บัการรกัษาอย่างรวดเรว็ส าหรบัการรบัสมัผสัโดยการกลนืกนิ. 

โทรหาศูนยพ์ษิวทิยา. ยาแกพ้ษิ: โฟมีพโิซล(Fomepizole) ชว่ยขยายผลการก าจดักรดเมตาบอลกิ ฟอรม์กิ. 

ควรใหย้าแกพ้ษิโดยบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คุีณวุฒเิฉพาะทาง.   

 



เมทานอล (Methanol)  
 

วนัปรบัปรุงแกไ้ข:  03-พ.ย.-2565 
 

_____________________________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________________________   
 

หมายเลข (M)SDS  UL-METHANOL-TH  
 

หน้า  5 / 13  
 

ส่วนที ่5 มาตรการผจญเพลงิ  
  

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม (และไม่เหมาะสม)   

 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม  ใชส้เปรยน์ ้าเพือ่ท าใหภ้าชนะทีส่มัผสักบัไฟเย็นลง. น ้าจะไม่ท าใหเ้มทานอลเย็นลงต ่ากว่าจุดวาบไฟ. สารเคมแีหง้. 

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2). การฉีดพ่นน ้า. โฟมทนแอลกอฮอล.์   

 

  

สารดบัเพลงิทีไ่ม่เหมาะสม  อย่าฉีดน ้าเป็นล าตรง. อย่าท าใหส้ารทีร่ ัว่หกเกดิการกระจายดว้ยการฉีดล าน ้าแรงดนัสูง.   

 

อนัตรายเฉพาะเพิม่ขึน้จากสารเคม ี   

 

อนัตรายเฉพาะเพิม่ขึน้จากสารเคม ี  ของผสม >20% เมทานอลกบัน ้า: ไวไฟ. ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง. ไอระเหยมนี ้าหนักมากกว่าอากาศ 

และอาจแพรก่ระจายไปตามพืน้. ความเสีย่งต่อการจุดตดิไฟ. 

เก็บผลติภณัฑแ์ละภาชนะบรรจุทีว่่างเปล่าใหไ้กลจากความรอ้นและแหล่งจุดตดิไฟ. หากเกดิไฟไหม ้

ใหใ้ชห้วัฉีดพ่นน ้าเพือ่ท าใหถ้งับรรจุเย็นลง. 

ตอ้งน าสารตกคา้งจากไฟไหมแ้ละน ้าดบัเพลงิทีป่นเป้ือนไปก าจดัทิง้ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่. 

อาจเผาไหมโ้ดยมเีปลวไฟทีเ่กอืบมองไม่เห็นในแสงสว่างจา้.   

 

ผลติภณัฑท์ีลุ่กไหมแ้ลว้เป็นอนัตราย  กา๊ซหรอืไอระเหยทีเ่ป็นพษิ. คารบ์อนมอนอกไซด.์ คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2). ฟอรม์ลัดไีฮด.์   

 

อุปกรณป้์องกนัและขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัเจา้หน้าทีด่บัเพลงิ   

 

อุปกรณป้์องกนัและขอ้ควรระวงัพเิศษส าห

รบัเจา้หน้าทีด่บัเพลงิ  

ท าใหภ้าชนะบรรจุเย็นลงดว้ยน ้าปรมิาณมากจนท่วม จนกว่าหลงัจากทีไ่ฟมอดแลว้. 

นักผจญเพลงิควรสวมอุปกรณช์ว่ยหายใจแบบมถีงัอากาศในตวั พรอ้มดว้ยอุปกรณผ์จญเพลงิครบชดุ.   

 

หวัขอ้ 6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร  
  

ขอ้ควรระวงัสาหรบับุคคล อุปกรณป้์องกนัและขัน้ตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉิน   

 

ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล  อพยพบุคลกรไปยงับรเิวณทีป่ลอดภยั. ใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลตามทีก่ าหนด. อ่านขอ้มูลเพิม่เตมิในส่วนที ่

8. หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนัง ดวงตาหรอืเสือ้ผา้. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ. 

ดูแลใหทุ้กคนอยู่ห่างและอยู่ตน้ลมหรอืเหนือลมจากบรเิวณทีม่สีารร ัว่หก/ร ัว่ไหล. ก าจดัแหล่งลุกตดิไฟทัง้หมด 

(หา้มสูบบุหร ี ่ไฟลุกจา้ ประกายไฟหรอืเปลวไฟในบรเิวณใกลเ้คยีง). คอยระมดัระวงัไฟวาบยอ้นกลบั. 

ใชม้าตรการป้องกนัล่วงหนา้ไม่ใหม้กีารปล่อยประจุไฟฟ้าสถติ. 

อุปกรณทุ์กชนิดทีใ่ชเ้พือ่ด าเนินการกบัผลติภณัฑนี์ต้อ้งต่อสายดนิ. อย่าสมัผสั หรอืเดนิผ่านสารทีร่ ัว่หก. 

อย่าหายใจเอาไอระเหยหรอืละอองเขา้ไป.   

 

ส าหรบัการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน  ใชอุ้ปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทีแ่นะน าไวใ้นส่วนที ่8.   

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม   

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม  หลกีเลีย่งการปล่อยหรอืร ัว่ไหลสู่สิง่แวดลอ้ม. ก าจดัสาร/ภาชนะตามขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่. 

ย่อยสลายทางชวีภาพไดท้ีค่วามเขม้ขน้ต ่า. ละลายในน ้าได.้ เมือ่ปล่อยออกมา 

ผลติภณัฑนี์ค้าดว่าจะระเหยเป็นไอ. ตดิต่อหน่วยงานทีม่อี านาจในกรณีทีเ่กดิมลพษิในดนิและสิง่แวดลอ้มทางน ้า 

หรอืปล่อยลงสู่ทางระบายน ้า. ใหดู้มาตรการป้องกนัทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่7 และ 8. 

ป้องกนัการร ัว่ไหลหรอืการร ัว่หกเพิม่เตมิ หากสามารถท าไดอ้ย่างปลอดภยั. 

ป้องกนัไม่ใหผ้ลติภณัฑไ์หลลงทางระบายน ้า.   

 

วธิกีารและวสัดุสาหรบัการกกัเก็บและท าความสะอาด   

 

วธิกีารกกัเก็บ  ใชม้าตรการป้องกนัล่วงหนา้เพือ่ไม่ใหเ้กดิการปล่อยประจุไฟฟ้าสถติ. 

หยุดการร ัว่ไหลถา้คุณสามารถท าไดโ้ดยไม่มคีวามเสีย่ง. อย่าสมัผสั หรอืเดนิผ่านสารทีร่ ัว่หก. 

สามารถใชโ้ฟมระงบัไอระเหยเพือ่ลดไอระเหยได.้ กัน้ท านบใหห่้างออกไปจากสารทีร่ ัว่หกเพือ่เก็บกกัน ้าทีไ่หลนอง. 
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เก็บใหไ้กลจากท่อระบายน ้า ท่อน ้าเสยี คูน ้า และทางน ้า. ใหดู้ดซบัโดยใชด้นิ ทราย หรอืวสัดุชนิดอืน่ทีไ่ม่ตดิไฟ 

และน าไปใส่ในภาชนะบรรจุเพือ่ขจดัทิง้ในภายหลงั.   

 

กรรมวธิสี าหรบัการท าความสะอาด  การร ัว่ไหลปรมิาณนอ้ย: ดูดซบัหรอืกลบดว้ยดนิแหง้ ทราย หรอืวสัดุอืน่ทีไ่ม่ตดิไฟ และบรรจุลงภาชนะ. 

ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประกายไฟ. เก็บสารทีห่กร ัว่ไหล. การหกลน้ในปรมิาณมาก: 

ใชม้าตรการป้องกนัล่วงหนา้ไม่ใหม้กีารปล่อยประจุไฟฟ้าสถติ. ท าทีก่ ัน้. ดูดซบัดว้ยวสัดุเฉ่ือยทีดู่ดซบัได.้ 

หยบิขึน้มาและขนยา้ยไปไวใ้นภาชนะบรรจุทีต่ดิฉลากอย่างเหมาะสม.   

 

การป้องกนัความเป็นอนัตรายขัน้ทุตยิภูม ิ  ท าความสะอาดวตัถุและพืน้ทีท่ีเ่กดิการปนเป้ือนใหท้ั่วถงึ โดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้ม.   

 

ขอ้มูลอืน่ๆ  ระบายอากาศบรเิวณนั้น. ใหดู้มาตรการป้องกนัทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่7 และ 8.   

 

การอา้งองิไปทีส่่วนอืน่ๆ  การจดัการอย่างปลอดภยั: ดูหมวดที ่7 อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE): ดูหมวดที ่8 การก าจดั: ดูหมวดที ่

13.   
 

หวัขอ้ 7 การขนถ่าย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา  
  

ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยัในการขนถ่ายเคลือ่นยา้ย   

 

ค าแนะน าเพือ่ความปลอดภยัในการขนถ่า

ยเคลือ่นยา้ย  

ใชต้ามค าแนะน าบนฉลากบรรจุภณัฑ.์ ใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล. เก็บใหห้่างจากความรอ้น พืน้ผวิทีร่อ้น 

ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่ม่ปิดกัน้ และแหล่งจุดตดิไฟอืน่ ๆ หา้มสูบบุหร ี.่ 

ใชส้ายดนิและการต่อฝากเมือ่เคลือ่นยา้ยสารนี ้เพือ่ป้องกนัการปล่อยประจุไฟฟ้าสถติ เพลงิไหม ้หรอืการระเบดิ. 

ใชเ้ครือ่งมอืกนัประกายไฟและอุปกรณก์นัระเบดิ. เก็บไวใ้นทีท่ีต่ดิตัง้สปรงิเกลอรไ์ว.้ 

จดัการตามแนวทางปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัและหลกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมทีด่.ี หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนัง 

ดวงตาหรอืเสือ้ผา้. ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและซกัลา้งกอ่นน ากลบัมาใชใ้หม่. หา้มรบัประทาน ดืม่ 

หรอืสูบบุหร ีเ่มือ่ใชผ้ลติภณัฑนี์.้ ใหถ้อดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนออก. 

อย่าหายใจเอาไอระเหยหรอืละอองเขา้ไป. ในกรณีทีร่ะบบถ่ายเทอากาศไม่เพยีงพอ 

ใหส้วมเครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสม. 

ขนถ่ายเคลือ่นยา้ยผลติภณัฑเ์ฉพาะในระบบปิดเท่านั้นหรอืจดัใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมส าหรบัการระบายอากาศเสยี. 

หา้มเขา้ไปในพืน้ทีอ่บัอากาศเวน้แต่มกีารระบายอากาศอย่างเพยีงพอ.   

 

เง่ือนไขส าหรบัการจดัเก็บทีป่ลอดภยั รวมทัง้วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้   

 

เง่ือนไขการจดัเก็บ  ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่นสนิทแลว้เก็บไวใ้นทีแ่หง้ เย็น และอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก. เก็บใหไ้กลจากความรอ้น 

ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งจุดไฟอืน่ๆ (เชน่ ไฟสญัญาณ มอเตอรไ์ฟฟ้า และไฟฟ้าสถติ). 

เก็บในภาชนะบรรจุทีต่ดิฉลากอย่างเหมาะสม. อย่าเก็บรกัษาใกลส้ารทีลุ่กตดิไฟได.้ 

เก็บไวใ้นทีท่ีต่ดิตัง้สปรงิเกลอรไ์ว.้ จดัเก็บตามขอ้บงัคบัระดบัชาตทิีเ่ฉพาะเจาะจง. 

เก็บรกัษาตามขอ้บงัคบัระดบัทอ้งถิน่. หา้มบุคลากรทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ไปในบรเิวณนั้น. เก็บโดยปิดล็อคไว.้   

 

วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้  ตะกัว่. อะลูมเินียม. สงักะส.ี สารออกซไิดซ.์ กรดแก.่ เบสแก.่ พอลเิอทลินี. พอลไิวนิลคลอไรด ์(พวีซี)ี. ไนไตรล.์   

 

ส่วนที ่8 การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล  
  

ค่าทีใ่ชค้วบคมุการรบัสมัผสั 

 

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการสมัผสั    

 

ชือ่ทางเคม ี  ไทย  ACGIH TLV  

เมทานอล (Methanol)  

 67-56-1  

ไม่มขีอ้มูล  STEL: 250 ppm  
TWA: 200 ppm  

S*  
  

ค่าขดีจ ากดัทีย่อมใหร้บัสมัผสัสารทางชวีภาพไดใ้นขณะปฏบิตังิาน 
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ชือ่ทางเคม ี  ACGIH  

เมทานอล (Methanol)  67-56-1  15 mg/L - ปัสสาวะ (เมทานอล) - สิน้สุดกะงาน 

  

การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม   

 

การควบคมุทางวศิวกรรม  จดัใหม้กีารระบายอากาศเฉพาะที.่ 

ขนถ่ายเคลือ่นยา้ยผลติภณัฑเ์ฉพาะในระบบปิดเท่านั้นหรอืจดัใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมส าหรบัการระบายอากาศเสยี. 

อุปกรณทุ์กชนิดทีใ่ชเ้พือ่ด าเนินการกบัผลติภณัฑนี์ต้อ้งต่อสายดนิ. 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานีลา้งตาและฝักบวันิรภยัอยู่ใกลก้บัท าเลทีต่ ัง้ของสถานีงาน.   

 

มาตรการป้องกนัส่วนบคุคล เชน่ อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล   

 

การป้องกนัตา/ใบหน้า  แว่นตานิรภยัทีปิ่ดสนิท.   

 

การปกป้องผวิหนงัและรา่งกาย  สวมเสือ้ผา้ทีป้่องกนัอย่างเหมาะสม. เสือ้แขนยาว. ผา้กนัเป้ือนทนสารเคม.ี รองเทา้บูต๊ป้องกนัไฟฟ้าสถติ.   

 

การป้องกนัมอื  สวมถุงมอืทีเ่หมาะสม. ถุงมอืชนิดซมึผ่านไม่ได.้ ยางบวิทลิ.   

 

การป้องกนัระบบหายใจ  เคร ือ่งชว่ยหายใจแบบจ่ายอากาศทีม่ีหนา้กากแบบเต็มหนา้ซึง่ท างานในโหมดปรบัแรงดนัตามความตอ้งการ 

หรอืโหมดแรงดนับวกอืน่ ๆ. ใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจทีม่ขีนาดกระชบัพอด ีมกีารฟอกอากาศ 

หรอืจ่ายอากาศเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ดร้บัอนุมตั ิหากการประเมนิความเสีย่งระบุว่าจ าเป็น 

การเลอืกเครือ่งชว่ยหายใจตอ้งขึน้อยู่กบัระดบัการสมัผสัทีท่ราบหรอืทีค่าดการณไ์ว ้อนัตรายของผลติภณัฑ ์

และขดีจ ากดัการท างานทีป่ลอดภยัของเครือ่งชว่ยหายใจทีเ่ลอืก   

 

ขอ้พจิารณาดา้นสุขอนามยัทัว่ไป  จดัการตามแนวทางปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัและหลกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมทีด่.ี หา้มรบัประทาน ดืม่ 

หรอืสูบบุหร ีเ่มือ่ใชผ้ลติภณัฑนี์.้ หา้มสวมใส่ชดุท างานทีป่นเป้ือนออกนอกสถานทีท่ างาน. 

ขอแนะน าใหท้ าความสะอาดเครือ่งมอื บรเิวณทีท่ างาน และชดุท างานเป็นประจ า. 

ลา้งมอืกอ่นหยุดพกัและทนัทหีลงัจากการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยผลติภณัฑ.์ หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผวิหนัง 

ดวงตาหรอืเสือ้ผา้. สวมถุงมอืทีเ่หมะสมเพือ่ป้องกนั และปกป้องบรเิวณตา/หนา้. 

ถอดและซกัลา้งเสือ้ผา้และถุงมอืทีป่นเป้ือนออก ซึง่รวมถงึชดุช ัน้ใน กอ่นทีจ่ะน ากลบัมาใชใ้หม่. 

อย่าหายใจเอาไอระเหยหรอืละอองเขา้ไป.   

 

การควบคมุปรมิาณสารทีอ่อกสู่สิง่แวดลอ้

ม  

หลกีเลีย่งการปล่อยหรอืร ัว่ไหลสู่สิง่แวดลอ้ม. ป้องกนัการไหลเขา้น ้า ทางระบายน ้า ช ัน้ใตด้นิ 

หรอืบรเิวณอบัอากาศ.   

 

หวัขอ้ 9 คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี  
  

ขอ้มูลคุณสมบตัพิืน้ฐานทางกายภาพและทางเคม ี   

ลกัษณะทีป่รากฎ  ของเหลวใส   

 สถานะทางกายภาพ  ของเหลว   

 ส ี  ใส   

กลิน่  แอลกอฮอล ์   

ค่าขดีจ ากดัของกลิน่ทีไ่ดร้บั  4.2 - 5960 ppm   

  

คุณสมบตั ิ  ค่า   
 

หมายเหตุ  • วธิ ี   
 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง   
 

ไม่มขีอ้มูล   
 

จุดหลอมเหลว / เยอืกแข็ง  -97.8  °C  /  -144  °F   
 

ไม่มขีอ้มูล   
 

จุดเดอืดเร ิม่ตน้ และชว่งของการเดอืด  64.7  °C  /  148.5  °F   
 

ไม่มขีอ้มูล   
 

จุดวาบไฟ  11  °C  /  51.8  °F   
 

ไม่มขีอ้มูล   
 

อตัราการระเหย   4.1   
 

บวิทลิอะซเิตท = 1   
 

ความไวไฟ   
 

ไม่มขีอ้มูล   
 

ค่าขดีจ ากดัสูงสุด/ต ่าสดุของความไวไฟ หรอืคา่ขดีจ ากดัสูงสุด/ต า่สุดของการระเบดิ   
 

  
 

 ค่าขดีจ ากดัสูงสุดของความไวไฟ 

หรอืค่าขดีจ ากดัสูงสดุของการระเบดิ  

36.5%   

 

ไม่มขีอ้มูล   
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 ค่าขดีจ ากดัต ่าสดุของความไวไฟ 

หรอืค่าขดีจ ากดัต ่าสุดของการระเบดิ  

5.5%   

 

ไม่มขีอ้มูล   
 

ความดนัไอ  12.8 kPa   
 

@ 20 °C   
 

ความหนาแน่นไอ  1.1   
 

@ 20 °C (อากาศ = 1)   
 

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์  0.791  -  0.793   
 

@20°C   
 

ความสามารถในการละล

ายได ้  

 

 

  
 

 การละลายในน ้า  ผสมน ้าได ้   
 

ไม่มขีอ้มูล   
 

 สภาพละลายไดใ้นตวัท าละลายอืน่ๆ   
 

ไม่มขีอ้มูล   
 

ค่าสมัประสทิธิก์ารละลายของสาร  -0.77   
 

ค่าล็อกสมัประสทิธิก์ารแบ่งส่วนระหว่างออคทานอลกบัน ้า (Log 

Pow)   
 

อุณหภูมทิีจุ่ดตดิไฟไดเ้อง  464  °C  /  867.2  °F   
 

ไม่มขีอ้มูล   
 

อุณหภูมกิารสลายตวั   
 

ไม่มขีอ้มูล   
 

ความหนืด   
 

  
 

 ความหนืดไคเนมาตกิ   
 

ไม่มขีอ้มูล   
 

 ความหนืดพลวตั  0.8  cP   
 

@ 20 °C   
 

  

ขอ้มูลอืน่ๆ 

 

คุณสมบตัใินการออกซไิดซ ์  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ช.้   

คุณสมบตัใินการระเบดิ  ไอระเหยอาจรวมตวักบัอากาศแลว้เกดิเป็นสารผสมทีร่ะเบดิได.้   

จุดอ่อนตวั  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ช ้   

น ้าหนกัโมเลกุล  32.04   

ปรมิาณ VOC (%)  100%   

ความหนาแน่นของของเหลว  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ช ้   

ความหนาแน่นรวม  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ช ้   

 

ส่วนที ่10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา  
  

การเกดิปฏกิริยิา   

 

การเกดิปฏกิริยิา  ภาชนะอาจแตกหรอืระเบดิไดห้ากสมัผสักบัความรอ้น.   

 

ความเสถยีรทางเคม ี   

 

ความเสถยีร  มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต.ิ อาจเกดิส่วนผสมของไอกบัอากาศทีไ่วไฟ/ระเบดิได.้   

 

 ขอ้มูลการระเบดิ   

 ความไวต่อแรงกระแทกเชงิกล  ไม่ม.ี   

 ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถติ  ใช.่   

 

ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตราย   

 

ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตรา

ย  

ไม่มภีายใตก้ระบวนการปกต.ิ   

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง   

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง  ความรอ้น เปลวไฟ และประกายไฟ. ความรอ้นทีม่ากเกนิไป. 

ภาชนะอาจแตกหรอืระเบดิไดห้ากสมัผสักบัความรอ้น.   

 

วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้   

 

วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้  ตะกัว่. อะลูมเินียม. สงักะส.ี สารออกซไิดซ.์ กรดแก.่ เบสแก.่ พอลเิอทลินี. พอลไิวนิลคลอไรด ์(พวีซี)ี. ไนไตรล.์   
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สารอนัตรายทีไ่ดจ้ากการสลายตวั   

 

สารอนัตรายทีไ่ดจ้ากการสลายตวั  คารบ์อนมอนอกไซด.์ คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2). อาจปล่อยกา๊ซไวไฟ: ฟอรม์ลัดไีฮด.์   

 

ส่วนที ่11 ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา  
  

ขอ้มูลเกีย่วกบัเสน้ทางการรบัสมัผสัทีม่โีอกาสเกดิขึน้ 

 

ขอ้มูลผลติภณัฑ ์    

 

 การสูดดม/หายใจเขา้ไป  เป็นพษิเมือ่หายใจเขา้ไป. อาจท าใหง้่วงซมึ หรอืมนึงง.   

 

 การสมัผสักบัดวงตา  ท าใหร้ะคายเคอืงต่อดวงตาอย่างรุนแรง.   

 

 การสมัผสักบัผวิหนงั  เป็นพษิเมือ่สมัผสัผวิหนัง.   

 

 การกลนืกนิเขา้ไป  เป็นพษิหากกลนืกนิ. อาจถงึแกช่วีติหรอืท าใหต้าบอดถา้กลนืกนิ.   

 

อาการปรากฏทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะทางกายภาพ ทางเคม ีและทางพษิวทิยา 

 

อาการ  การไดร้บัสมัผสัสารอาจท าใหเ้กดิอาการคลืน่ไส ้อ่อนแรง และผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ปวดศรีษะ 

อาเจยีน เวยีนศรีษะ อาการมนึเมา. 

อาการโคม่าและการเสยีชวีติเน่ืองจากการหายใจลม้เหลวอาจเกดิขึน้หลงัการรบัสมัผสัสารอย่างรุนแรง: 

จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาล. อาจมชีว่งเวลาทีแ่สดงอาการไม่ชดัเจนเป็นเวลาหลายช ัว่โมง 

ระหว่างการรบัสมัผสัและการเร ิม่มอีาการ. อาจเป็นเหตุใหเ้กดิอาการตาแดงหรอืน ้าตาไหล. 

อาการไอและ/หรอืหายใจมเีสยีงหวดี. การหายใจล าบาก.   

 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั   

 

มาตรการเชงิตวัเลขของค่าความเป็นพษิ   

ค่าประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนั (ATE) ทีใ่หไ้วเ้ป็นไปตามการจ าแนกประเภทอนัตราย.   

 

  

  

ค่าต่อไปนี้ไดม้าจากการค านวณตามบทที ่3.1 ของเอกสาร GHS:    

 ค่าประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนัข

องสารผสม (ทางปาก)  

100  mg/kg   

 ATEmix (ผวิหนงั)  300  mg/kg   

 ค่าประมาณความเป็นพษิเฉียบพลนัข

องสารผสม 

(การหายใจเขา้ไป-ไอระเหย)  

3  mg/l   

  

ขอ้มูลส่วนประกอบ    

ชือ่ทางเคม ี  LD50 ทางปาก  LD50 ทางผวิหนัง  LC50 ส าหรบัการหายใจเขา้ไป  

เมทานอล (Methanol)   = 6200 mg/kg  ( หนู )  

 

= 15840 mg/kg  ( กระต่าย )  = 22500 ppm  ( หนู ) 8 h  

  

ผลกระทบเฉียบพลนัและทีเ่กดิขึน้ภายหลงัรวมทัง้ผลเรือ้รงัจากการรบัสมัผสัทัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว 

 

การกดักรอ่น/ระคายเคอืงต่อผวิหนงั  อาจท าใหร้ะคายเคอืงผวิหนัง. ขอ้มูลทีม่ใีหใ้ชไ้ดแ้สดงว่าไม่ตรงตามเกณฑก์ารจ าแนกประเภท.   
  

อนัตรายต่อตา/ระคายเคอืงตาอยา่งรุนแรง  ท าใหร้ะคายเคอืงต่อดวงตาอย่างรุนแรง.   
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การท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระ

บบทางเดนิหายใจหรอืผวิหนงั  

ไม่มขีอ้มูลใหใ้ช.้   

  

การกลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ช.้   
  

ความสามารถในการก่อมะเรง็  ประกอบดว้ยส่วนประกอบทีไ่ดร้ะบุว่าเป็นสารกอ่มะเรง็.   
  

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์  ประกอบดว้ยสารทีท่ราบแน่นอนหรอืสงสยัว่าเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ.์ 

อาจเป็นอนัตรายต่อภาวะเจรญิพนัธุห์รอืทารกในครรภ.์   
  

STOT - การสมัผสัคร ัง้เดยีว  ท าใหเ้กดิอนัตรายต่ออวยัวะ. อาจท าใหง้่วงซมึ หรอืมนึงง.   
  

STOT - การสมัผสัหลายคร ัง้  ท าใหเ้กดิอนัตรายต่ออวยัวะเมือ่รบัสมัผสัเป็นเวลานานหรอืรบัสมัผสัซ า้หลายคร ัง้.   
  

ผลกระทบต่ออวยัวะเป้าหมาย  ระบบประสาทส่วนกลาง. เสน้ประสาทตา.   

 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั  ไม่มขีอ้มูลใหใ้ช.้   

 

ส่วนที ่12 ขอ้มูลดา้นนิเวศวทิยา  
  

ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 

 

ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ  หลกีเลีย่งการปล่อยหรอืร ัว่ไหลสู่สิง่แวดลอ้ม. เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน ้า.   

 

ชือ่ทางเคม ี  สาหรา่ย/พชืน ้า  ปลา  สตัวพ์วกกุง้ก ัง้ปู  

เมทานอล (Methanol)   -  LC50: =28200mg/L (96h, 
Pimephales promelas)  
LC50: >100mg/L (96h, 
Pimephales promelas)  

LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, 
Oncorhynchus mykiss)  

LC50: 18 - 20mL/L (96h, 
Oncorhynchus mykiss)  

LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, 
Lepomis macrochirus)  

-  

  

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย 

 

สามารถย่อยสลายทางชวีภาพไดง้่าย.   

 

  

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

 

การสะสมทางชวีภาพ  ไม่คาดว่าจะมกีารสะสมทางชวีภาพ. BCF: <10.   

 

ขอ้มูลส่วนประกอบ    

ชือ่ทางเคม ี  ค่าสมัประสทิธิก์ารละลายของสาร  

เมทานอล (Methanol)   -0.77  

  

การเคลือ่นที ่

 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 

ดูดซบับนดนิ.   

 

ผลกระทบรา้ยแรงทีอ่าจเกดิขึน้อืน่ ๆ   



เมทานอล (Methanol)  
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ไม่มขีอ้มูลใหใ้ช.้   

 

ส่วนที ่13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั  
  

วธิกีารขจดัทิง้   

 

ของเสยีจากสารตกคา้ง/ผลติภณ้ฑท์ีย่งัไม่

ไดใ้ช ้  

อย่าปล่อยใหเ้ขา้สู่ท่อน ้าเสยี พืน้ดนิ หรอืแหล่งน ้าใด ๆ. ไม่ควรปล่อยออกสู่สิง่แวดลอ้ม. 

ขจดัทิง้ตามระเบยีบขอ้บงัคบัเฉพาะแห่ง. ขจดัของเสยีตามกฎหมายว่าดว้ยสิง่แวดลอ้ม.   

 

บรรจุภณัฑท์ีป่นเป้ือน  น ากลบัคนืมาหรอืแปรใชใ้หม่ หากท าได.้ 

ภาชนะบรรจุทีว่่างเปล่าอาจกอ่ใหเ้กดิความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมแ้ละการระเบดิ อย่าตดั เจาะ 

หรอืเชือ่มภาชนะบรรจุ.   

 

ส่วนที ่14 ขอ้มูลการขนส่ง  
  

IMDG    
 หมายเลข UN หรอื หมายเลข ID  UN1230   

 ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนส่งของสหประช

าชาต ิ  

เมทานอล   

 ค าอธบิาย  UN1230,  เมทานอล, 3 (6.1), II, (11°C C.C.)   

 ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรบัการ

ขนส่ง  

3  6.1   

 กลุ่มบรรจุภณัฑ ์  II   

 สารมลพษิทางทะเล  NP   

 ขอ้ก าหนดพเิศษ  279   

 หมายเลข EmS  F-E, S-D   

  

IATA    
 หมายเลข UN หรอื หมายเลข ID  UN1230   

 ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนส่งของสหประช

าชาต ิ  

เมทานอล   

 ค าอธบิาย  UN1230,  เมทานอล, 3 (6.1), II   

 ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรบัการ

ขนส่ง  

3  6.1   

 กลุ่มบรรจุภณัฑ ์  II   

 ขอ้ก าหนดพเิศษ  A113   

 รหสั ERG  3L   

  

ADR    
 หมายเลข UN หรอื หมายเลข ID  UN1230   

 ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนส่งของสหประช

าชาต ิ  

เมทานอล   

 ค าอธบิาย  UN1230,  เมทานอล, 3 (6.1), II   

 ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรบัการ

ขนส่ง  

3   

 ประเภทย่อย  6.1   

 กลุ่มบรรจุภณัฑ ์  II   

 รหสัประเภท  FT1   

 ขอ้ก าหนดพเิศษ  279   

  

 

ส่วนที ่15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั  
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กฎขอ้บงัคบั/กฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยั สุขภาพ และสิง่แวดลอ้มทีจ่ าเพาะต่อผลติภณัฑท์ีส่งสยั 

 

ไทย  - ขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใช:้   

  

พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- วตัถุอนัตรายชนิดที ่๑ ไดแ้กว่ตัถุอนัตรายทีก่ารผลติ การน าเขา้ การส่งออก หรอืการมไีวใ้นครอบครองตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด 

- วตัถุอนัตรายชนิดที ่๔ ไดแ้กว่ตัถุอนัตรายทีห่า้มมิใหม้กีารผลติ การน าเขา้ การส่งออก หรอืการมไีวใ้นครอบครอง 

- สารทีอ่ยู่ภายใตบ้ญัชรีายชือ่ 5.6 กลุ่มสารเคมภีายใตก้ารควบคุมตามคุณสมบตัขิองสาร: 

สารเดีย่วหรอืสารประกอบซึง่ไม่อยู่ในบญัชรีายชือ่ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อการควบคุมและก ากบัดูแลการผลติหรอืการน าเขา้ตอ้งเป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นวธิกีาร   

เมทานอล (Methanol) - 67-56-1  

สารเคมอีนัตราย  ชนิด 1. DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม), FDA (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา).  

สารเคมอีนัตราย  ชนิด 4. FDA (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา).  

สารทีอ่ยู่ในเกณฑข์องบญัชรีายชือ่ 5.6 กลุ่มของสารเคมภีายใตก้ารควบคุมตามคุณสมบตัขิองสาร  ชนิด 1.  
   

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร ือ่ง วตัถุอนัตราย ตาม "หมวด 3 หน้าทีแ่ละความรบัผดิทางแพ่ง" พ.ศ. ๒๕๓๘    

ชือ่ทางเคม ี  สารเคมอีนัตราย  

เมทานอล (Methanol) - 67-56-1  อยู่ในรายการ  

   

ประกาศกระทรวงแรงงานเรือ่งก าหนดสารเคมอีนัตรายทีใ่หน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพของลูกจา้ง    

ชือ่ทางเคม ี  สารทีเ่ป็นอนัตราย ซึง่ก าหนดใหลู้กจา้งตอ้งเขา้รบัการตรวจรา่งกาย  

เมทานอล (Methanol) - 67-56-1  อยู่ในรายการ  

   

  

ขอ้บงัคบัระหว่างประเทศ 

 

พธิสีารมอนทรอีอลว่าดว้ยสารทีท่ าลายช ัน้โอโซน  ไม่เกีย่วขอ้ง   
  

อนุสญัญาสตอกโฮลม์ว่าดว้ยสารมลพษิทีต่กคา้งยาวนาน  ไม่เกีย่วขอ้ง   
  

อนุสญัญารอตเตอรด์มั  ไม่เกีย่วขอ้ง   

  

บญัชรีายการสารระหว่างประชาต ิ   

  
TSCA  อยู่ในรายการ.   

DSL/NDSL  อยู่ในรายการ.   

EINECS/ELINCS  อยู่ในรายการ.   

ENCS  อยู่ในรายการ.   

IECSC  อยู่ในรายการ.   

KECL  อยู่ในรายการ.   

PICCS  อยู่ในรายการ.   

AICS  อยู่ในรายการ.   

  

 ค าอธบิาย:    

 TSCA  - บญัชรีายการสารเคมตีามหมวด 8(b) ของกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมสารพษิแห่งสหรฐัอเมรกิา   

 DSL/NDSL  - รายการสารเคมใีนประเทศแคนาดา/รายการสารเคมนีอกประเทศแคนาดา   

 EINECS/ELINCS  - บญัชสีารเคมทีีม่อียู่ในทวปียุโรป/รายการสารเคมทีีแ่จง้ของทวปียุโรป   

 ENCS  - สารเคมทีีว่างจ าหน่ายมาแต่เดมิและสารเคมใีหม่ของประเทศญีปุ่่ น   

 IECSC  - บญัชรีายชือ่สารเคมทีีว่างจ าหน่ายมาแต่เดมิในประเทศจนี   

 KECL  - สารเคมทีีว่างจ าหน่ายมาแต่เดมิและสารเคมทีีผ่่านการประเมนิแลว้ของประเทศเกาหล ี   

 PICCS  - บญัชรีายชือ่วตัถุเคมแีละสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส ์   

 AICS  - บญัชสีารเคมใีนออสเตรเลยี   

  

 

ส่วนที ่16 ขอ้มูลอืน่ๆ รวมทัง้ขอ้มูลการจดัท าและการปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั  
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วนัทีอ่อกเอกสาร  26-ม.ิย.-2560   

 

วนัปรบัปรุงแกไ้ข  03-พ.ย.-2565 

 

หมายเหตุการแกไ้ขปรบัปรุง  ขอ้มูลผูผ้ลติ.   
  

รหสัหรอืค าอธบิายของตวัย่อและค าย่อทีใ่ชใ้นเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั   

ACGIH  ACGIH (องคก์รนักสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมภาครฐัแห่งประเทศอเมรกิา)   

IMDG  สนิคา้อนัตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)   

IATA  สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)   

ADR  ขอ้ตกลงของยุโรปว่าดว้ยการขนส่งสนิคา้อนัตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน   

  

ค าอธบิาย  ส่วนที ่8: การควบคุมการรบัหรอืสมัผสั /การป้องกนัภยัส่วนบุคคล   

TWA  TWA (ค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักเวลา)   
 

STEL  STEL (ขดีจ ากดัการสมัผสัระยะสัน้)   
 

ค่าสูงสุด  ค่าขดีจ ากดัสูงสุด   
 

*  อนัตรายจากการดูดซมึทางผวิหนัง   
 

  

เอกสารอา้งองิทีส่ าคญัและแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีใ่ชใ้นการประมวล SDS   

ฐานขอ้มูล ChemView ของส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐั   

องคก์ารความปลอดภยัของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA)   

EPA (ส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้มแห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา)   

ระดบัแนวทางปฏบิตัติ่อการสมัผสัสารเฉียบพลนั (AEGL)   

กฎหมายรฐับาลกลางว่าดว้ยสารฆ่าแมลง สารฆ่ารา และสารป้องกนัและก าจดัสตัวก์ดัแทะของส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐั   

สารเคมทีีม่ปีรมิาณการผลติสูงตามเกณฑข์องส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐั   

วารสารการวจิยัดา้นอาหาร (Food Research Journal)   

ฐานขอ้มูลสารอนัตราย   

ฐานขอ้มูลสารสนเทศทีเ่ป็นเอกรูปส าหรบัสารเคมรีะหว่างประเทศ (IUCLID)   

ระบบการจ าแนกประเภท GHS ของประเทศญีปุ่่ น   

การแจง้และแบบแผนการประเมนิสารเคมอีุตสาหกรรมแห่งชาตขิองประเทศออสเตรเลยี (NICNAS)   

NIOSH (สถาบนัเพือ่ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแห่งชาต)ิ   

ChemID Plus (NLM CIP) ของหอสมุดแพทยแ์ห่งชาต ิ   

โครงการพษิวทิยาแห่งชาต ิ(NTP)   

ฐานขอ้มูลการจ าแนกประเภทและขอ้มูลสารเคมี (CCID) ของประเทศนิวซแีลนด ์   

สิง่พมิพเ์กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัขององคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา   

โครงการสารเคมีทีม่ปีรมิาณการผลติสูงขององคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา   

ชดุขอ้มูลคดักรองส าหรบัสารเคมทีีม่ปีรมิาณการผลติสูงขององคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา   

องคก์ารอนามยัโลก   
  

ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบ 

เป นทีเ่ชือ่ว าข อมูลข างต นมคีวามแม นย าและเป นข อมูลทีด่ทีีสุ่ดเท าทีเ่รามอียู ในป จจุบนั  

ผู ใช ควรท าการตรวจสอบด วยตวัเองเพือ่ตดัสนิถงึความเหมาะสมของข อมูลส าหรบัวตัถุประสงค เฉพาะของตน  

เอกสารฉบบันี้มจุีดประสงค เพือ่ให บุคคลทีไ่ด รบัการฝ กอบรมอย างเหมาะสมทีใ่ช ผลติภณัฑ นี้น ามาใช เป นแนวทางส าหร ั

บการด าเนินการกบัสารในลกัษณะทีม่กีารป องกนัอนัตรายล วงหน าอย างเหมาะสม บรษิทั Methanex Corporation  

และบรษิทัสาขาไม ขอรบัรองหรอืรบัประกนัใด ๆ ไม ว าอย างแจ งชดัหรอืไม แจ งชดั  

รวมทัง้สภาพการใช ประโยชน เชงิพาณิชย หรอืความเหมาะสมส าหรบัวตัถุประสงค เฉพาะ โดยไม มขี อจ ากดั  

ในแง ทีเ่กีย่วกบัข อมูลทีร่ะบุไว ในทีนี่้หรอืผลติภณัฑ ทีข่ อมูลนัน้อ างถงึ ด วยเหตุนี้ Methanex Corp.  

จะไม รบัผดิชอบต อความเสยีหายอนัเป นผลจากการใช งานหรอืการพงึพาอาศยัข อมูลนี้.   

 

ตอนทา้ยของเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั   

  

 


