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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
METHYL ETHYL KETONE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   METHYL ETHYL KETONE 
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.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง  
2.) อำจเป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน 
3.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง  
4.) อำจจะท ำใหเ้กิดกำรมึนงง หรือเวยีนหวั  
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผวิท่ีร้อน-หำ้มสูบบุหร่ี 
2.) ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
3.) ใหต่้อสำยดินท่ีภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
4.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยอำกำศและระบบไฟท่ีมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนักำรระเบิด 
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5.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ท ำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น 
6.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์
7.) สวมใส่ถุงมือป้องกนั ชุดป้องกนั อุปกรณ์ป้องกนัตำและอุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
8.) หำกอยูบ่นผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออก ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ใชน้ ้ำฝักบวั 
9.) โทรหำศูนยพ์ิษวทิยำหรือแพทย ์/ ปรึกษำแพทย ์หำกรู้สึกไม่สบำย 
10.) เส้ือผำ้ท ำงำนท่ีปนเป้ือนไม่ควรไดรั้บอนุญำตใหอ้อกจำกท่ีท ำงำน 
11.) หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรยเ์ขำ้ไปรักษำพยำบำล 
12.) ลำ้งท ำควำมสะอำดหลงัใชง้ำน 
13.) หำกเขำ้ดวงตำ: ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถ

ท ำได ้ใหล้ำ้งดวงตำต่อ 
14.) หำกสูดดม: ใหน้ ำบุคคลออกสู่ท่ีอำกำศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่ำท่ีหำยใจสะดวก 
15.) หำกระคำยเคืองต่อดวง: ใหพ้บแพทย ์หรือเขำ้รับกำรรักษำพยำบำล 
16.) จดัเก็บในสถำนท่ีระบำยอำกำศไดดี้ เก็บในท่ีเยน็ 
17.) จดัเก็บในสถำนท่ีระบำยอำกำศไดดี้ ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
18.) ก ำจดัสำร ภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล  
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: 2-Butanone, Ethyl methyl ketone, Methyl acetone, MEK 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
METHYL ETHYL KETONE 100 78-93-3 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   แสดงเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยัเม่ือพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป: กรณีท่ีหำยใจเอำไอระเหยเขำ้ไปใหเ้คล่ือนยำ้ยรับอำกำศบริสุทธ์ิ ในกรณีท่ีหำยใจไม่

สะดวกใหอ้อกซิเจนช่วยหำยใจ ถำ้หยดุหำยใจใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจ พบแพทย ์
การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยน ้ำปริมำณมำกๆ ถอดเส้ือผำ้ และรองเทำ้ท่ีปนเป้ือนออก พบ

แพทยห์ำกมีกำรระคำยเคือง หรืออำกำรหนกั ลำ้งเส้ือผำ้ก่อนน ำกลบัมำใชใ้หม่ 
การสัมผสัดวงตา: หำกเขำ้ตำ ลำ้งตำดว้ยน ้ำปริมำณมำกทนัทีอยำ่งนอ้ย 15 นำที ปรึกษำจกัษุแพทย ์

การกลนืกนิ: ห้ามท าให้อาเจียน ไม่ควรน ำส่ิงของใดๆเขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ ลำ้งปำกดว้ยน ้ำ  
พบแพทย ์
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5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้ำละอองฝอย, โฟม,ผงเคมีแหง้หรือคำร์บอนไดออกไซด(์CO2) ในกำรดบัเพลิง  
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
กระแสน ้ำล ำตรง เพรำะอำจท ำใหเ้กิดกำรกระจำยของไฟ 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
Carbon oxide 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมอุปกรณ์ป้องกนักำรหำยใจ และชุดป้องกนัแบบเตม็รูปแบบ 
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหย, ละอองหรือ

ก๊ำซ ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศเพียงพอ ก ำจดัแหล่งก ำเนิดของกำรติดไฟ อพยพ
คนไปในพื้นท่ีท่ีปลอดภยั ระวงัไอระเหยสะสมและรวมตวัจนเกิดกำรระเบิด ไอ
ระเหยสำมำรถสะสมอยูใ่นพื้นท่ีต ่ำ 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนักำรหกร่ัวไหล หำกกระท ำไดอ้ยำ่งปลอดภยั หำ้มปล่อยสำรเคมีใหไ้หลลงสู่
ท่อระบำยน ้ำ 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
เม่ือหกร่ัวไหล: อำจเกิดปฏิกิริยำกบัสำรท่ีติดไฟเกิดไฟหรือระเบิดและเกิดควนัพิษ 
ท ำกำรหลีกเล่ียงกำรเกิดไฟฟ้ำสถิตย ์(ซ่ึงอำจเกิดกำรติดไฟของไอระเหยของ
สำรอินทรีย ์ดูดซบัดว้ยวสัดุท่ีเฉ่ือย ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือย (เช่น ทรำย , ซิลิกำ
เจล ) ป้องกนักำรไหลลงสู่ท่อระบำยน ้ำ ใตผ้วิดิน แหล่งน ้ ำ ; ไอระเหยอำจเกิดกำร
ระเบิดในชั้นบรรยำกำศ ขนยำ้ยเก็บใน steel drums เพื่อก ำจดัทนัที  
 

7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
หลีกเล่ียงกำรสูดดมไอระเหย ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีไม่เกิดประกำยไฟ ป้องกนักำรเกิดไฟไหมโ้ดยกำรต่อสำยดิน ใช้
อุปกรณ์ชนิดป้องกนักำรระเบิด จดัเก็บในท่ีท่ีอำกำศถ่ำยเทไดดี้ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยอยำ่งเหมำะสม 
หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัผวิหนงั และดวงตำ เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ พื้นผวิท่ีร้อน ป้องกนักำร
สะสมของไฟฟ้ำสถิตย ์
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สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากันไม่ได้:    
เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิท เก็บในสถำนท่ีเยน็และระบำยอำกำศไดดี้  เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน เปลวไฟ พื้นผวิท่ีร้อน 
วสัดุท่ีเขำ้กนัไม่ได ้และบรรจุภณัฑอ์ำหำร  
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 200 ppm, STEL 300 ppm  
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:   ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชใ้นท่ีมีตูดู้ดควนัและพดัลมระบำยอำกำศ และจดัเตรียม 

ฝักบวัลำ้งตวัฉุกเฉิน และอ่ำงลำ้งตำฉุกเฉิน 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ในกรณีท่ีกำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหำยใจชนิดเตม็หนำ้ 
การป้องกนัมือ:   สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมี เช่น butyl rubber gloves, nature rubber  

gloves, neoprene rubber gloves, nitrite rubber gloves. 
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำป้องกนัสำรเคมี 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีสำมำรถป้องกนัสำรเคมี/ชุดท่ีหน่วงกำรติดไฟ รองเทำ้เซฟต้ี 
มาตรการสุขอนามัย: ไม่มีขอ้มูล 
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินคลำ้ยอะซิโตน อตัราการระเหย : 1.8 – 2.7 ( n-Butyl Acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :   (-87.3) – (-86) °C ความหนาแน่น :   0.804-0.806 g/cm3 ท่ี  20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ละลำยได ้  

จุดเดอืด :   79.5 - 80°C ความหนืด :   0.40 – 0.41 cps ท่ี 20 °C 

ความดนัไอ :   71 – 77.5 mbar ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ :   1.15 – 2.41 g/ml (อำกำศ = 1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด :  1.4 - 1.8 %โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 11.4 – 11.5 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 404 - 515 ºC จุดวาบไฟ : (-9) – (-4)  °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายได้ :สำรละลำยอินทรีย ์

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 0.29 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
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การเกดิปฏิกริิยา:   หำกสัมผสักบัสำรท่ีเขำ้กนัไม่ได ้จะท ำใหเ้กิดกำรสลำยตวั หรือปฏิกิริยำเคมีอ่ืนๆ  
และไอระเหยอำจเกิดกำรรวมตวักบัอำกำศท ำใหเ้กิดระเบิดได ้

ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: เม่ือสัมผสักบัสำรออกซิไดส์ อำจท ำใหเ้กิดไฟไหม ้หรือระเบิดได ้
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  หลีกเล่ียงจำกควำมร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ แหล่งก ำเนิดไฟอ่ืนๆ แสงแดดโดยตรง  

ควำมช้ืน และวสัดุท่ีเขำ้กนัไม่ได ้
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   Strong oxidizing agent, alkaline agent, strong reducing agent, strong acids,  

2-propanol, chloroform, bromoform และ other organic solvent 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  Carbon monoxide, carbon dioxide, peroxide และ other organic  

compounds 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั: LD50 (Oral, rat):  2737 mg/kg 
 LD50 (Dermal, rabbit):  6480 - 13000 mg/kg 
อาการทีป่รากฎ:  หลงัหำยใจเขำ้ไป:ระคำยเคืองเยือ่เมือก ไอ หำยใจหอบ เวียนศีรษะ เซ่ืองซึม หลงั

สัมผสักบัผวิหนงั:ระคำยเคืองเล็กนอ้ย ท ำใหผ้วิหยำบกระดำ้ง มีรอยแตกเม่ือซึมลง
สู่ผวิหนงั หลงัสัมผสักบัดวงตำ:ระคำยเคือง หลงักลืนกิน:คล่ืนไส้ อำเจียน หลงัท่ี
เกิดอุบตุัเหตุกลืนกินเขำ้ไปจะเป็นอนัตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ เม่ือผำ่นเขำ้สู่
ปอด(อำเจียน)สำมำรถท ำใหเ้กิดอำกำรปอดอกัเสบ(ปอดอกัเสบจำกสำรเคมี) หลงั
ดูดซึมในปริมำณมำก ระบบปรสำทส่วนกลำงป่ันป่วน ปวดศีรษะ เวยีนศีรษะ มึน
เมำ ควำมดนัเลือดผิดปกติ ง่วงซึม ท ำใหร้ะบบทำงเดินหำยใจและหวัใจเกิดควำม
เสียหำย                

ความเป็นพษิเร้ือรัง:    กำรศึกษำควำมเป็นพิษเร้ือรัง (หนู): 1250ppm, 2500ppm, 5000ppm:  ไม่มี 
  ผลกระทบ  

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:     ไม่มีขอ้มูล 
   
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Fathead minnow:  3220 mg/l- 96 h 
    LC50 - Bluegill/sunfish:  1690 mg/l- 96 h  
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    EC50 - Daphnia:  7060 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ErC50:  >1200 mg/l – 72h 
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ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: EC50 - Phytobacterium phosphoreum:  3373 mg/l – 30 min 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  สำมำรถยอ่ยสลำยทำงชีวภำพได ้
กำรสะสมทำงชีวภำพ:  ต ่ำ 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  คำดวำ่ยงัอยูใ่นน ้ำและเคล่ือนยำ้ยไปในดินได ้
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 

               ผลติภัณฑ์: กำรก ำจดัตอ้งจดักำรตำมกฎหมำย, กฏระเบียบขอ้บงัคบั แนะน ำกำรจดักำรหรือเผำ
ท ำลำยสำรเคมี และหลงัจำกกำรเผำ  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: กำรก ำจดัตอ้งจดักำรตำมระเบียบขอ้บงัคบั  
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก  
Proper Shipping Name: ETHYL METHYL KETONE 
Hazard Class: 3 
Hazchem Code:   2YE  
UN Number:   1193   
Packing Group:   II 
Label(s) / Mark(s):   3 
การขนส่งทางน า้  
Proper Shipping Name:   ETHYL METHYL KETONE 
Hazard Class & Division:    3 
EMS Number:   F-E, S-D 
UN Number:   1193 
Packing Group:   II  
Label(s):   3 
Transport Document Name:      UN1193, ETHYL METHYL KETONE (Methyl Ethyl Ketone), 3, PG II, (-4°C c.c.) 
การขนส่งทางอากาศ  
Proper Shipping Name:   ETHYL METHYL KETONE 
Hazard Class & Division:   3  
UN Number:   1193 
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Packing Group:   II 
Label(s) / Mark(s):   3    
Transport Document Name:    UN1193, ETHYL METHYL KETONE, 3, PG II 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
 

Component EINECS TSCA DSL IECSC NZIoC PICCS KECI AICS ENCS 

BUTANONE                   
Note 1:  
[EINECS] European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
[TSCA]  United States Toxic Substances Control Act Inventory. 
[DSL]  Canadian Domestic Substances List. 
[IECSC] China Inventory of Existing Chemical Substances. 
[NZIoC] New Zealand Inventory of Chemicals. 
[PICCS] Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances. 
[KECI]  Existing and Evaluated Chemical Substances. 
[AICS]  Australia Inventory Chemical Substances. 
[ENCS]  Existing And New Chemical Substances. 
Note2: 

         Indicates that the substances included in the regulations 
 That no data or included in the regulations 

 
European/International Regulations 
European Labeling in Accordance with EC Directives 
Hazard Symbols: XI F 
Risk Phrases: 
R 11 Highly Flammable. 
R 36 Irritating to eyes. 
R 66 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. 
R 67 Vapours may cause drowsiness and dizziness. 
Safety Phrases: 
S 9 Keep container in well-ventilated place. 

  

- 



      บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)               ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์0-2392-3410-3 
              82/80  Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110  E-mail :  service@modernchemical.co.th 
 

S 16 Keep away from sources of ignition – No smoking. 
WGK (Water Danger/Protection) 
CAS#78-93-3: 1 
Canada 
CAS# 78-93-3 is listed on Canada’s DSL List. 
CAS# 78-93-3 is listed on Canada’s Ingredient Disclosure List. 
US FEDERAL  
TSCA 
 CAS# 78-93-3 is listed on the TSCA inventory. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงั
ในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

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


