
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Methyl alcohol Carbinol  Wood alcohol  

CAS#              :   67-56-1                               CH4O / CH3OH                        
RTECS#         :    PC1400000                        Molecular mass :   32.0                                                            
UN#                :   1230 
EC#                 :   603-001-00-X 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก (ดูหมายเหตุ) 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ หรือประกายไฟ และ
หามสูบบุหรี ่ 
หามสัมผัสสารออกซิไดซ 

ใชสารดับเพลิงผง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล นํ้าปริมาณมากๆ 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศ 
สามารถระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบายอากาศ ใช
อุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่สามารถ
ปองกันการเกิดระเบิดได หามใชอากาศอัด
ในการเติม การปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 
หามใชอุปกรณที่ทําใหเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  เด็กและวัยรุน  
ตองหลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 

 

การสูดดม ไอ วิงเวียน ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส ออนแรง รบกวน
การมองเห็น 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึมได ผิวแหง แดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้าหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง หายใจถ่ีๆ อาเจียน  
ชัก หมดสติ  
(ดูเพ่ิมเติมเรื่องการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

ทําใหอาเจียนออกมา  
(ถาผูปวยมีสติ)  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูปวยจากพื้นที่อันตราย ทําการดูดระบายอากาศ  
เก็บรวบรวมของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท  
ลางของเหลวที่เหลือดวยนํ้าจํานวนมาก กําจัดไอพิษโดยพนนํ้าเปน
ฝอย (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่
ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว) 

หามขนสงพรอมกับอาหาร และอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, T UN Hazard Class: 3 
R: 11-23/24/25-39/23/24/25 UN Subsidiary Risks: 6.1 
S: (1/2-)-7-16-36/37-45 UN Pack Group: II  
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1230  
NFPA Code: H 1; F 3; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง 
อาหาร และอาหารสัตว เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอรวมตัวไดดีกับอากาศ และไดเปนสารผสมที่ระเบิดไดงาย  
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 200 ppm as TWA, 250 ppm as STEL; (skin); BEI issued; (ACGIH 2004)  
MAK: 200 ppm, 270 mg/m3; Peak limitation category: II(4); skin absorption (H); Pregnancy risk group: C (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC  การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลาง ทําใหหมดสติ การไดรับสารโดยการกลืนอาจทําใหตาบอด และเสียชีวิตได อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง  
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจทําใหผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง มีผลคือทําให
ปวดศีรษะบอยๆ และทําลายการมองเห็น 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 65   ํC   
จุดหลอมเหลว : -98   ํC   
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.79 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 12.3 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.1 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 12   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 464   ํC   
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 5.5-44 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow: -0.82/-0.66  

หมายเหตุ 
ลุกไหมไดเปลวไฟสีฟาที่ไมเรืองแสง อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


