Material Safety Data Sheet
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

ขอมูลทั่วไป
ชี่อผลิตภัณฑ FORMALDEHYDE, 37 WT % SOLUTION, ACS REAGENT
เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ
องคประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
ชื่ออื่น : Formalin solution ; Methanal solution ; Methyl aldehyde solution
องคประกอบที่เปนอันตราย:
ชื่อตามระเบียบอีซี Formaldehyde
สัญลักษณอันตราย: T ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย: 23/24/25-34-40-43
เลขดัชนีอีซี: 605-001-00-5 เปนพิษเมื่อสูดดม, เมื่อถูกผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน ทําใหเกิดแผลไหม อาจกอให
เกิดผลเสียแกรางกาย อาจกอใหเกิดอาการแพเมื่อถูกผิวหนัง
เลขซีเอเอส: 50-00-0 ปริมาณ: >= 25 - 50%
ชื่อตามระเบียบอีซี methanol
สัญลักษณอันตราย: F T ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย: 11-23/25
เลขดัชนีอีซี: 603-001-00-X ไวไฟสูง เปนพิษเมื่อสูดดม, กลืนกิน
เลขซีเอเอส: 67-56-1 ปริมาณ: >= 3 - 20%
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ขอชี้บงสําหรับอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
เปนพิษเมื่อสูดดม, สัมผัสทางผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน. ทําใหเกิดแผลไหม. มีหลักฐานจํากัดในการระบุผลการ
กอมะเร็ง. การสัมผัสทางผิวหนัง อาจทําใหเกิดอาการแพ.
กอมะเร็ง ประเภท 3

มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อสูดดมสาร
ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ. ถาหายใจลําบาก,
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ใหออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที. ถอดเสื้อและรองเทาที่เปอน
สาร. ไปพบแพทย.
เมื่อสารเขาตา
ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที. ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ
โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง. ไปพบแพทย.
เมื่อกลืนกิน
เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู. ไปพบแพทยทันที. หามทําใหอาเจียน
มาตรการการผจญเพลิง
อุปกรณผจญเพลิง
เหมาะสม: Carbon dioxide, ผงเคมีแหง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
อันตรายเฉพาะ: ของเหลวซึ่งไหมไฟได.
. ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง
สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนัง และดวงตา
มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ
ขอควรปฏิบัติสําหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีปองกันภัยของบุคคล
สวมอุปกรณชวยหายใจแบบครบชุด, รองเทาบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือรั่วไหล
กลบดวยปูนขาวแหงหรือโซดาแอช, เก็บกวาด, เก็บในภาชนะปด และรอการกําจัด. ระบายอากาศในบริเวณ
นั้น และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว

การจัดการและการเก็บรักษา
ขอปฏิบัติการใชสาร
คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย: อยาหายใจเอาไอระเหยเขาไป. ระวังอยาใหเขาตา,
โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผา. หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง. หามใชถาผิวหนังมีบาดแผล
หรือถลอก. ลางใหสะอาดหลังการใชงาน.
การเก็บรักษา
สภาวะสําหรับการเก็บ: ปดใหสนิท. เก็บใหหางจากความรอน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ. เก็บในที่แหงและ
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เย็น
การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล
การควบคุมเชิงวิศวกรรม
ใชในตูดูดควันสารเคมีเทานั้น. ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.
สุขลักษณะทั่วไป
ทําความสะอาดเสื้อผาที่เปอนกอนนํามาใชใหม. ทิ้งรองเทาที่เปอน. ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.
เครื่องปองกันสวนบุคคล
การปองกันทางเดินหายใจ: เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ
การปองกันมือ: ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
การปองกันดวงตา: แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี.
การปองกันพิเศษ: เครื่องปองกันหนา (8 นิ้ว เปนอยางนอย)
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะภายนอก
สถานะทางกายภาพ:
ของเหลวใส
สมบัติ คา ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอช
N/A
จุดเดือด/ขวงการเดือด
N/A
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว
N/A
จุดวาบไฟ
56 oC วิธี: ถวยปด
ความไวไฟ
N/A
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง
N/A
สมบัติออกซิไดซ
N/A
สมบัติการระเบิด
N/A
ขีดจํากัดการระเบิด
N/A
ความดันไอ
N/A
ถพ./ความหนาแนน
1.09 g/cm3
สัมประสิทธิ์การแบงสวน
N/A
ความหนืด
N/A
ความหนาแนนของไอ
N/A
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว
N/A
อัตราการระเหย
N/A
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density)
N/A
อุณหภูมิสลายตัว
N/A
สัดสวนของตัวทําละลาย
N/A
สัดสวนของน้ํา
N/A
แรงตึงผิว
N/A
การนําไฟฟา
N/A
ขอมูลเบ็ดเตล็ด
N/A
การละลาย
N/A
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สี: ไมมีสี

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
ความเสถียร
เสถียร: เสถียร.
สารที่ควรหลีกเลี่ยง: ตัวออกซิไดซแรง เขากันไมไดกับ: แอนิลีน, ฟนอล, ไอโซไซยาเนต, แอนไฮไดรด, กรด
แก, เบสแก, เอมีน, เปอรออกไซด.
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: คารบอนมอนอกไซด, คารบอนไดออกไซด.
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย:จะไมเกิด

ขอมูลทางพิษวิทยา
การทําใหแพ
ทางผิวหนัง: อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาแพเกี่ยวกับผิวหนัง.
ขอชี้บงและอาการของการไดรับสาร
การสูดดมอาจทําใหเกิดการหดเกร็งของกลามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ําของ larynxand bronchi, chemical
pneumonitis และอาการบวมน้ําที่ปอด. อาการที่เกิดจากการไดรับสารนี้อาจไดแก รูสึกแสบรอน, ไอ, หายใจมี
เสียง, หลอดลมตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, ปวดหัว,คลื่นไส, และอาเจียน. สารนี้กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอ เยื่อเมือก, ระบบทางเดินหายใจสวนบน, ดวงตา, และผิวหนัง. การไดรับสารสามารถกอใหเกิด: อาการไอ,
อาการเจ็บปวดที่ทรวงอก, หายใจลําบาก. การรบกวนระบบทางเดินอาหาร. อาจทําใหเกิดอาการชัก. เทาที่ทราบ
ยังไมมีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางรางกาย, และทางพิษวิทยาอยางละเอียดถี่ถวน.
วิถีทางที่ไดรับสาร
การสัมผัสทางผิวหนัง: ทําใหเกิดแผลไหม.
การดูดซึมทางผิวหนัง: เปนพิษเมื่อถูกดูดซึมผานทางผิวหนัง. ดูดซึมผานผิวหนังทันที.
การสัมผัสทางตา: ทําใหเกิดแผลไหม.
การสูดดม: เปนพิษเมื่อสูดดม. สารนี้ทําใหเนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจสวนบนถูกทําลาย
อยางรุนแรงมาก.
การกลืนกิน: การกลืนกินสามารถกอใหเกิดแผลไหมไดทันทีที่ปาก, คอหอย, ทอง; กลองเสียงบวมและรางกาย
เปนอัมพาต ซึ่งกระทบความสามารถในการหายใจ, อาการช็อคจากระบบหมุนเวียนโลหิตผิดปกติและมีอาการ
ชัก. เปนพิษเมื่อกลืนกิน.
ขอมูลของอวัยวะเปาหมาย
ตา. ไต. ตับ. หัวใจ.
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - กอมะเร็ง
ผล: สารนี้ถูกรายงานวาเปน หรือมีสวนประกอบเปนสารที่อาจจะกอมะเร็งตามการแบงประเภทของ IARC,
OSHA, ACGIH, NTP, หรือ EPA.
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - กอการกลายพันธุ
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ผล: อาจเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม

ขอมูลเชิงนิเวศน
มาตรการการกําจัด
การกําจัดสาร
ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ. ละลายหรือผสมสารกับตัวทําละลายซึ่ง
ไหมไฟไดและ
เผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทําลายสารคารบอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก. ใหตรวจสอบขอบังคับ
ดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลาง,
รัฐ และ ทองถิ่น
ขอมูลการขนสง
RID/ADR
UN#: 1198
ประเภท: 3
PG: III
ชื่อที่ใชในการขนสง: สารละลายฟอรมัลดีไฮด, ไวไฟ
หมายเลข IMDG
UN#: 1198
ประเภท: 3
PG: III
ความเสี่ยงอื่นๆ: 8
ชื่อที่ใชในการขนสง: สารละลายฟอรมัลดีไฮด, ไวไฟ
มลภาวะตอทะเล: ไม
มลภาวะตอทะเลขั้นรุนแรง: ไม
IATA
UN#: 1198
ประเภท: 3
PG: III
ความเสี่ยงอื่นๆ: 8
ชื่อที่ใชในการขนสง: สารละลายฟอรมัลดีไฮด, ไวไฟ
การบรรจุแบบปองกันอันตรายจากการสูดดมกลุมที่ 1: ไม
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ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
การจําแนกประเภท และการติดฉลากตามคําสั่งของ EU
เลขดัชนีจาก ANNEX I: 605-001-00-5
NOTA: B,D
สิ่งบงบอกความเปนอันตราย: เปนพิษ
เปนพิษ.
R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย) 23/24/25 34 40 43
เปนพิษเมื่อสูดดม, สัมผัสทางผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน. ทําใหเกิดแผลไหม. มีหลักฐานจํากัดในการแสดงผลการ
กอมะเร็ง.
การสัมผัสทางผิวหนัง อาจทําใหเกิดอาการแพ.
S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย) 26 36/37/39 45
ในกรณีที่เขาตา, ใหใชน้ําปริมาณมากลางออกทันที และปรึกษาแพทย. สวมชุดปองกัน, ถุงมือ และเครื่องปองกัน
ตา/หนาที่เหมาะสม.
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรูสึกไมสบาย, ใหปรึกษาแพทยโดยดวน (ถาเปนไปไดใหแสดงฉลากของสารดวย)

ลิขสิทธิ์คําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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