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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
DIACETONE ALCOHOL 

 
1. การบ่งชีส้ารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ:์   DIACETONE ALCOHOL 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
 ผูผ้ลิต/ ผูจ้  ำหน่ำย:  บริษทั โมเดอนเคมเีคลิ จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวิท 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
เบอร์แฟกซ:์   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 
เบอร์โทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
 
2. การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

           
ค ำสัญญำณ ระวงั 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองดวงตำอยำ่งรุนแรง  
2.) ของเหลวไวไฟ 3 
3.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ STOT SE 3 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน, ผวิสัมผสัท่ีร้อน, ประกำยไฟ, เปลวไฟ และแหล่งก ำเนิดไฟอ่ืนๆ- หำ้มสูบบุหร่ี  
2.) ใชอุ้ปกรณ์ชนิดป้องกนัระเบิด ระบบไฟฟ้ำ/ระบบระบำยอำกำศ/แสงสวำ่ง/เคร่ืองมือ  
3.) หำกสัมผสัผวิหนงั(หรือเส้นผม): ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออกทนัที ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ ำ/ฝักบวั 
4.) หำกเขำ้ตำ: ลำ้งดว้ยน ้ ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถ
ถอดได ้ใหล้ำ้งต่อ   
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5.) เก็บและลอ็คไว ้
6.) ก ำจดัสำร/ภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, DAA, tyranton 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน ้าหนัก) รหัส CAS NO. 
DIACETONE ALCOHOL 100 123-42-2 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทั่วไป:   ปรึกษำแพทย ์แสดงเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยัเม่ือพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป: หำกหำยใจเขำ้ไป ให้เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยออกไปท่ีอำกำศบริสุทธ์ิ ถำ้หำกผูป่้วย

หยดุหำยใจใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหำยใจ ปรึกษำแพทย ์
การสัมผัสผิวหนัง: ลำ้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยสบู่และน ้ ำปริมำณมำก น ำผูป่้วยส่งโรงพยำบำลทนัที 

ปรึกษำแพทย ์
การสัมผัสดวงตา:  ลำ้งออกดว้ยน ้ ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 15 นำที ปรึกษำจกัษุแพทย ์
การกลนืกนิ:   ห้ามท าให้อาเจยีน หำ้มใหส่ิ้งใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยหมดสติ ลำ้งปำกดว้ยน ้ ำ  
    ปรึกษำแพทย ์
 
5. มาตรการผจญเพลงิ 
สารดบัเพลงิที่เหมาะสม: 
ส ำหรับเพลิงไหมข้นำดเลก็ ใชผ้งเคมีแหง้, คำร์บอนไดออกไซค,์ แอลกอฮอลโ์ฟม,ละอองน ้ ำ, ทรำย  
ส ำหรับเพลิงไหมข้นำดใหญ่ ใชแ้อลกอฮอลโ์ฟม หรือละอองน ้ ำ 
สารดบัเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายที่เกดิจากการลุกไหม้ของผลติภณัฑ์: 
ไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจส ำหรับกำรดบัเพลิงในกรณีท่ีจ ำเป็น ใชล้ะอองน ้ ำในกำรหล่อเยน็ภำชนะ 
 
6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: สวมอุปกรณ์ป้องกันกำรหำยใจ หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหย หมอกควนั

หรือ แก๊ส ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศให้เพียงพอ เคล่ือนยำ้ยจุดก ำเนิดกำรติด
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ไฟออก อพยพคนไปในพ้ืนท่ีปลอดภยั ระวงักำรระเบิดจำกไอระเหยท่ีเขม้ขน้ 
ไอระเหยจะสะสมในพ้ืนท่ีต ่ำ 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: เจือจำงดว้ยน ้ ำปริมำณมำก ไม่อนุญำตให้ปล่อยสำรเคมีลงสู่ท่อระบำยน ้ ำ ผวิน ้ ำ 
หรือน ้ ำใตดิ้น 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเกบ็และท าความสะอาด: 
ดูดซับดว้ยวสัดุท่ีเป็นสำรยึดเกำะของเหลว (ทรำย, ดิน, สำรยึดเกำะชนิดกรด, 
สำรยึดเกำะสำกล, ข้ีเล่ือย) บรรจุเก็บผลิตภัณฑ์ท่ีหกร่ัวไหล และจำกนั้ นท ำ
ควำมสะอำดดว้ยเคร่ืองดูดฝุ่ นหรือโดยใชแ้ปรงกวำดเม่ือเปียก  น ำผลิตภณัฑท่ี์
บรรจุไปก ำจดัตำมระเบียบขอ้บงัคบั 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั:    
หลีกเล่ียงกำรสัมผสัผวิหนังและดวงตำ หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอหรือควนั เก็บห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดไฟ – ไม่สูบ
บุหร่ี ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรกำรสะสมของไฟฟ้ำสถิตย ์ 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภยั รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:   
เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิท เก็บในสถำนท่ีแหง้และระบำยอำกำศไดดี้ บรรจุภณัฑท่ี์มีกำรเปิดจะตอ้งปิดฝำอยำ่ง
ระมดัระวงัและเก็บรักษำในแนวตั้งเพ่ือป้องกนักำรร่ัวซึม เก็บใหห่้ำงจำกวสัดุท่ีไม่เขำ้กนั เก็บห่ำงจำกควำมช้ืน  
 
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัที่ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่จ ำเป็นตอ้งใช ้
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีขอ้มูล 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: จุดท่ีมีควำมเส่ียงให้ใชห้น้ำกำกกรองอำกำศ ในกำรช่วยหำยใจโดยใชแ้บบเต็ม

หนำ้ ชนิดอเนกประสงค ์(US) หรือ ประเภท ABEK (EN 14387) ท่ีมีตลบักรอง
อำกำศเพื่อท ำกำรควบคุมทำงวิศวกรรม ถำ้เคร่ืองช่วยหำยใจเป็นวิธีเดียวในกำร
ป้องกนั ควรใชเ้คร่ืองช่วยหำยใจแบบเตม็หนำ้ ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจและ 
ส่วนประกอบท่ีไดรั้บกำรทดสอบ ผำ่นกำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH หรือ 
CEN (EU) 

การป้องกนัมอื: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมี วสัดุท่ีใชท้  ำถุงมือ ตอ้งไม่ซึมผำ่น และทนต่อ
ผลิตภณัฑ ์/ สำรเคมี / กำรเตรียมสำร 

การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำนิรภยัท่ีมีท่ีครอบตำป้องกนั 
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การป้องกนัผิวหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัสำรเคมี ป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์เลือกอุปกรณ์ป้องกนัร่ำงกำยตำม
ปริมำณและควำมเขม้ขน้ของควำมเป็น อนัตรำยจำกสำรเคมี ในสถำนท่ีท ำงำน 

มาตรการสุขอนามยั: ถอดเส้ือผำ้ท่ีสกปรก และปนปนเป้ือนออกทนัที ลำ้งมือก่อนหยดุพกั และเลิก
งำน หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัผวิหนงั และดวงตำ 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลักษณะ สี และกลิ่น  :  ของเหลวใส มีกลิ่นหอม อัตราการระเหย :   0.15 (Butyl Acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :  -47 °C ความหนาแน่น :   0.938 - 0.941 g/cm3   ท่ี  20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่ไดก้ ำหนด การละลายน า้  :  > 1000 mg/l 

จุดเดือด  :  150-172 °C ความหนืด  :   2.9 mPa/s 

ความดันไอ  : 1.1 hPa ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ  : 4  (อำกำศ=1) 

ค่าจ ากัดต ่าสุดของการระเบิด : 1.4 %โดยปริมำตร ค่าจ ากัดสูงสุดของการระเบิด : 8.1 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟได้เอง : 620 °C จุดวาบไฟ : 58 °C 

ค่าขีดจ ากัดของกลิ่นที่รับได้ : 0.28 ppm  ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมิของการสลายตัว :ไม่ไดก้ ำหนด ความสามารถในการละลายในตัวท าละลายอื่นๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :1.9 

 
10. ความเสถยีรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี: ภำยใตก้ำรเก็บรักษำท่ีอุณหภูมิหอ้งปกติ (-40 °C ถึง +40 °C) ผลิตภณัฑน้ี์มีควำม

เสถียร ไม่เกิดปฏิกิริยำท่ีเป็นอนัตรำยเม่ือจดัเก็บและเก็บตำมบทบญัญติั 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่เกิดปฏิกิริยำท่ีเป็นอนัตรำย  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่ทรำบปฏิกิริยำท่ีเป็นอนัตรำย 
สภาวะที่ควรหลกีเลีย่ง:  ควำมร้อน เปลวไฟและประกำยไฟ 
วสัดุที่เข้ากนัไม่ได้:  Strong oxidizing agents, Strong bases 
ความเป็นอนัตรายของสารที่เกดิจากการสลายตัว: คำร์บอน ออกไซด ์
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 4000 mg/kg 
    LD50 (Dermal, rat): 13630 mg/kg 
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อาการที่ปรากฏ:   อำจท ำใหร้ะคำยเคืองผวิหนงัเลก็นอ้ย(กระต่ำย) อำจเป็นอนัตรำยหำกถูกดูด 
    ซึมผำ่นผวิหนงั ท ำใหร้ะคำยเคืองตำอยำ่งรุนแรง 24 ชัว่โมง (กระต่ำย) กำร 
    สัมผสัคร้ังเดียว อำจท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจและปอด 
ความเป็นพษิเรือ้รัง:  ไม่พบองคป์ระกอบใดๆของผลิตภณัฑน้ี์ ในระดบัท่ีมำกกวำ่ หรือเท่ำกบั 0.1% 
    ถูกระบุวำ่น่ำจะเป็นไปได ้หรือยนืยนัวำ่เป็นสำรก่อมะเร็งในมนุษยโ์ดย IARC  
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวทิยา: ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Lepomis macrochirus: 420 mg/l -96h 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    LC50 - Daphnia magna: 9000 mg/l -24h 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  ยอ่ยสลำยทำงชีวภำพไดง่้ำย 98.51% ใน 28 วนั 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่คำดวำ่จะสะสมทำงชีวภำพ 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภณัฑ์: ติดต่อผูใ้หบ้ริกำรท่ีไดรั้บอนุญำตในกำรก ำจดัของเสียเหล่ำน้ี  เผำในเตำเผำ

สำรเคมีท่ีมีกำรติดตั้งท่ีฟอกอำกำศ ตอ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพิเศษเพรำะมีควำม
ไวไฟสูง เสนอส่วนท่ีไม่ตอ้งกำรและไม่สำมำรถน ำกลบัมำใชไ้ดแ้ก่บริษทัท่ีรับ
ก ำจดัของเสีย 

บรรจุภณัฑ์ปนเป้ือน:  กำรก ำจดัตอ้งท ำตำมระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐ 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-NO: 1148      Class: 3    Packing group: III 
Proper shipping name: DIACETONE ALCOHOL 
การขนส่งทางน า้ 
UN-NO: 1148      Class: 3    Packing group: III 
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EMS-No: F-E, S-D     Marine pollutant: No 
Proper shipping name: DIACETONE ALCOHOL 
 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-NO: 1148      Class: 3    Packing group: III 
Proper shipping name: Diacetone alcohol 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคบั 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 
This safety datasheet complies with the requirements of COMMISSION REGULATION (EU) No.453/2010 of 
20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 
Hazard pictograms Please refer section 2 
Signal word Warning 
Labeling according to EU guidelines: 
Code letter and hazard designation of product: Please refer section 2 
Risk phrases: Please refer section 2 
15.2 Chemical safety assessment A Chemical Safety Assessment has not been carried out and will be 
applicable at the time of REACH Registration. 
Substance of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57 The substance is not listed as 
SVHC. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษัทโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ให้ข้อมูลและข้อแนะน ำในเอกสำรน้ีอ้ำงอิงตำมข้อมูลท่ีผูผ้ลิตมี และ
น่ำเช่ือถือ แต่อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำง
ของขอ้ควรระวงัในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ี
ไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


