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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
N-BUTANOL 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   N-BUTANOL 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
เบอร์แฟกซ์:   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 
เบอร์โทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
  
2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

   
ค ำสัญญำณ อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ  
2.) อนัตรำยหำกกลืนกิน  
3.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงั 
4.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง  
5.) อำจจะเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวติหำกกลืนกินและเขำ้สู่ระบบทำงเดินหำยใจ  
ข้อควรระวงั :  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกแหล่งก ำเนิดไฟ - หำ้มสูบบุหร่ี  
2.) หำกสัมผสักบัตำใหล้ำ้งดว้ยน ้ำปริมำณมำก ก่อนไดรั้บกำรรักษำจำกแพทย ์
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: n-Butanol, n-Butyl alcohol, Proryl carbinol, 1-Hydroxybutane, Butyric alcohol, Butyl alcohol. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
N-BUTANOL 100 71-36-3 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป: เคล่ือนยำ้ยออกจำกแหล่งปนเป้ือนหรือเคล่ือนยำ้ยผูป่้วยไปท่ีอำกำศบริสุทธ์ิ ถำ้หำก

หยดุหำยใจ ใหผู้ท่ี้ไดรั้บกำรฝึกฝนเขำ้ช่วยเหลือ ด ำเนินกำรปฐมพยำบำลป๊ัมหวัใจ 
(CPR) ทนัที และไปพบแพทยท์นัที 

การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งบริเวณท่ีสัมผสั ดว้ยน ้ำอุ่นอยำ่งนอ้ย 20 นำที ถอดเส้ือผำ้ รองเทำ้ท่ีปนเป้ือน ท ำ
ควำมสะอำดก่อนจะกลบัมำใชง้ำนใหม่หรือทิ้ง เขำ้พบแพทยท์นัทีหำกยงัมีอำกำร
ระคำยเคือง  

การสัมผสัดวงตา: ลำ้งท ำควำมสะอำดดวงตำ ดว้ยน ้ำปริมำณมำก อยำ่งนอ้ย 20 นำที และไปพบแพทย์
ทนัที 

การกลนืกนิ: ไม่ควรใหส่ิ้งใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีไม่มีสติหรือหมดสติหรือมีอำกำรชกั ลำ้งมือท ำ
ควำมสะอำด หำ้มท ำใหอ้ำเจียน ให้ผูป่้วยด่ืมน ้ำ 240-300 มิลลิลิตร ถำ้เกิดอำเจียนให้
ผูป่้วยกม้ตวัไปดำ้นหนำ้ เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรอำเจียน และลำ้งปำก  

 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
คำร์บอนไดออกไซด ์เคมีแห้ง โฟมเพลิง 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่เหมำะท่ีจะดบัไฟดว้ยน ้ำ  
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ไอระเหยอำจเคล่ือนท่ีไปในระยะทำงท่ีห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดประกำยไฟและยอ้นกลบั 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
ผูป้ฏิบติังำนดบัเพลิงควรสวมเคร่ืองช่วยหำยใจ ถุงมือและชุดผจญเพลิง 
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอยู่ใกล้บริเวณท่ีมีกำรหกร่ัวไหลท ำกำรยบัย ั้ง ก่อนท ำควำม

สะอำด กำรท ำควำมสะอำดตอ้งกำรรับกำรยืนยนัจำกผูท่ี้รับผิดชอบ สวมอุปกรณ์
ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม 
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ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ระบำยอำกำศในพื้นท่ี น ำแหล่งก ำเนิดไฟทั้งหมดออก 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  หำ้มสัมผสัสำรท่ีหกร่ัวไหล หลีกเล่ียงกำรร่ัวไหลลงท่อระบำยน ้ำ 

หรือพื้นท่ีอบัอำกำศ พยำยำมหยดุหรือลดกำรร่ัวไหลในสภำวะท่ี
ปลอดภยั ใชท้รำย ดินและสำรดูดซบัเฉ่ือย เพื่อป้องกนักำรร่ัวไหล  
กำรร่ัวไหลขนำดเล็ก: ใชว้สัดุไม่ท ำปฏิกิริยำกบัสำรร่ัวไหล สำรดูด
ซบัท่ีปนเป้ือนมีควำมเส่ียงเช่นเดียวกบักำรร่ัวไหล เก็บในภำชนะท่ี
ปิดสนิทและติดฉลำกภำชนะ ฉีดพน่น ้ำในบริเวณท่ีหกร่ัวไหล ใช้
น ้ำปริมำณมำกในกำรเจือจำงส ำหรับกำรร่ัวไหลขนำดเล็ก  
กำรร่ัวไหลขนำดใหญ่: ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีจดักำรควบคุมอยำ่งเร่งด่วน
และแจง้ซพัพลำยเออร์เพื่อขอควำมช่วยเหลือ 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
สำรน้ีเป็นของเหลวไวไฟและเป็นสำรพิษ ควรใช้กำรควบคุมทำงวิศวกรรมและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ี
เหมำะสม ให้ควำมรู้เก่ียวกบัวสัดุและควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำน น ำแหล่งก ำเนิดไฟ ควำมร้อน และวสัดุท่ีไม่เขำ้กนั
ออกทั้งหมด ติดป้ำยห้ำมสูบบุหร่ีในพื้นท่ีท ำงำน ใชร้ะบบระบำยอำกำศท่ีไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟในพื้นท่ีท ำงำนเป็น
อุปกรณ์ท่ีกนักำรระเบิดได ้
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:   
จดัเก็บในสถำนท่ีร่ม, เย็น, แห้ง  ในท่ีระบำยอำกำศได้ดี แสงแดดไม่สำมำรถสัมผสัได้โดยตรง เก็บให้ห่ำงจำก
แหล่งก ำเนิดไฟ สำรท่ีไม่เขำ้กนัได ้อุปกรณ์จดัเก็บควรเป็นวสัดุทนไฟ พื้นท่ีท่ีจดัเก็บควรติดฉลำกให้ชดัเจนและไม่มีส่ิง
กีดขวำง อนุญำตใหบุ้คคลท่ีไดรั้บกำรอบรมเขำ้พื้นท่ี เก็บสำรท่ีหกร่ัวไหลลงในภำชนะท่ีเขำ้กนัได ้
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 100 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ใชร้ะบบระบำยอำกำศท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประกำยไฟ และเช่ือมลงดินเพื่อแยก

ช่องระบำยอำกำศออกสู่ดำ้นนอกโดยตรง  จดักำรเติมอำกำศท่ีบริสุทธ์ิให้
เพียงพอ เพื่อแทนอำกำศท่ีดูดออกไป 

มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ช่วง <1250 ppm: ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจประเภทท่ีใชก้ำรส่งอำกำศในกำรหำยใจ ท่ีมี

กำรไหลของอำกำศท ำให้อำกำศบริสุทธ์ิ พร้อม Cartridge ส ำหรับป้องกนัไอระเหย
ของสำรอินทรีย ์
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 ช่วง < 1400 ppm: ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจประเภทหนำ้กำกแบบเตม็หนำ้พร้อม 
Cartridge ส ำหรับป้องกนัไอระเหยของสำรอินทรีย ์

 กรณีไม่ทรำบช่วงควำมเขม้ขน้: ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจ ท่ีท ำงำนร่วมกนัระหวำ่ง
อุปกรณ์ช่วยหำยใจชนิดมีถงัอำกำศในตวั และแบบควำมดนัภำยในเป็นบวก 
กรณีกำรหลบหนี: ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจประเภทหนำ้กำกแบบคลุมหนำ้ พร้อม 
Cartridge ส ำหรับป้องกนัไอระเหยของสำรอินทรีย ์

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัดว้ยวสัดุ: Butyl rubber, Teflon, Viton, 4H, Barricade, CPF3 
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำป้องกนัสำรเคมี หรือ หนำ้กำกแบบเตม็หนำ้ 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ไม่มี 
มาตรการสุขอนามัย: ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออกทนัที หลงัจำกเลิกงำน ท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้ก่อนน ำ

กลบัมำใชใ้หม่หรือทิ้ง แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งถึงควำมอนัตรำย หำ้มสูบบุหร่ีหรือกินในพื้นท่ี
ท ำงำน หลงัจำกใชส้ำรน้ี ควรลำ้งมือใหส้ะอำด รักษำควำมสะอำดพื้นท่ีท ำงำน 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลว ใส มีกล่ินเฉพำะตวั อตัราการระเหย :   0.47(N-Butyl Acetate=1) 

จุดหลอมเหลว :   -89.3 °C ความหนาแน่น :  0.810 (water=1) 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  7.3-7.7g/100ml water ท่ี  25 °C 

จุดเดอืด :  117-118 °C ความหนืด :   ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ :  6.5 mmHg ท่ี 25 °C ความหนาแน่นของไอ : 2.6 g/l 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.2%โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 1.4%โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 343 °C จุดวาบไฟ  : 37°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 0.12-11 ppm(monitor), 1-20 ppm 
(censor) 

ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 0.84 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:      เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:      ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: สำรออกซิไดส์ (nitrate, perchloric acid, peroxide) และ chromic trioxide  

   เพิ่มควำมเส่ียงในกำรเกิดไฟไฟมแ้ละกำรระเบิด  
  อะลูมิเนียม: ท ำปฏิกิริยำท่ีอุณหภูมิสูง 
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สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:     ไฟฟ้ำสถิต ประกำยไฟ และแหล่งก ำเนิดไฟ 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:      Oxidants, aluminum, chromic trioxide. 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: Carbon monoxide, Carbon dioxide 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 800-4400 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat):  >8000 ppm -4h 
อาการทีป่รากฎ:   พิษต่อดวงตำ: ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง 

สัมผสัผวิหนงั: อำจจะท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงั 
อนัตรำยจำกกำรส ำลกั: อำจจะเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวิตหำกกลืนกินและเขำ้สู่ระบบ
ทำงเดินหำยใจ 

ความเป็นพษิเร้ือรัง: กำรสัมผสัระยะยำวหรือซ ้ ำ ๆ อำจท ำใหเ้กิดโรคผวิหนงัอกัเสบติดต่อ (ผวิหนงัแหง้, 
 แดงและแตก) 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 
  
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 – Fish:  1910-1940 mg/l - 96h  
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    EC50 – Aquatic invertebrate (water fleas):  1983 mg/l - 48h 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล  
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล  
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  เม่ือปล่อยลงสู่น ้ำ คำดวำ่วสัดุสำมำรถยอ่ยสลำยไดท้ำงชีวภำพ 
    เม่ือปล่อยสู่อำกำศ คำดวำ่วสัดุท ำปฏิกิริยำกบั oxyhydrogen และมีค่ำคร่ึงชีวติ 2.3 วนั 
    ค่ำคร่ึงชีวติ(อำกำศ): 8.8-87.7 ชัว่โมง 

ค่ำคร่ึงชีวติ(ผวิน ้ำ): 24-168 ชัว่โมง 
ค่ำคร่ึงชีวติ(ใตน้ ้ำ): 48-1296 ชัว่โมง 
ค่ำคร่ึงชีวติ(ดิน): 24-168 ชัว่โมง 

ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: อำจไม่มีกำรสะสม สำรน้ีจะถูกยอ่ยสลำยในร่ำงกำยและขบัออกมำได ้
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  เม่ือปล่อยลงสู่พื้นดิน คำดวำ่วสัดุน้ีจะซึมผำ่นดิน หรือยอ่ยสลำยหรือระเหย 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
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13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ปรึกษำดำ้นกฎระเบียบขอ้บงัคบั กำรก ำจดัของเสียเป็นไปตำมท่ีมีจดัเก็บ ใช้กำรเผำ

ท ำลำยแบบเฉพำะ หรือฝังกลบอยำ่ งถูกหลกัสุขำภิบำล 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ไมมี่ 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-NO: 1120     Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping group: Butyl alcohol 
การขนส่งทางน า้ 
UN-NO: 1120     Class: 3     Packing group: II 
Marine pollutant:  NO 
Proper shipping group:  Butyl alcohol 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-NO: 1120     Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping group:  Butyl alcohol 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Applicable Regulation: 
1. Waste storage and disposal methods and facilities setup standard.  
2. General rules of hazardous materials and harmful substances.  
3. Road and Traffic Safety Rules. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงัในกำรจดักำร
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 

http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book573/Senitary573.pdf

