
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1994 
2-Propanone 
Dimethyl ketone 
Methyl ketone 

CAS #  67-64-1  C3H6O / CH3-CO-CH3  
RTECS #  AL3150000  Molecular mass: 58.1  
UN #  1090  
EC Annex 1 Index #  606-001-00-8  

   

EC/EINECS #  200-662-2      
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก 
 

หามอยูใกลเปลวไฟหรือประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล นํ้าปริมาณมากๆ 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศ 
อาจระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการเกิดระเบิด
ได หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การสูดดม เจ็บคอ ไอ สับสน ปวดศีรษะ 
มึนงง งวงซึม หมดสติ 
 

ดูดระบายอากาศ ระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่ หรือใชเครื่องปองกันการ
หายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 
 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 

ทางดวงตา แดง ปวด ตาพรา กระจกตา
อาจถูกทําลาย 
 

สวมแวนนิรภัยหรือหนากากปองกัน 
ไมควรสวมคอนแทคเลนส 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน คล่ืนไส อาเจียน  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว ดูดระบายอากาศ เก็บรวบรวม สารท่ีเปนของเหลว
ที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่
ปลอดภัย หามลางลงทอระบายนํ้า  หลังจากน้ันลางดวยนํ้ามาก ๆ  

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1090 
NFPA Code: H 1; F 3; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจาก สารออกซิไดซอยางแรง 
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

 

ACETONE อะซีโตน ICSC: 0087 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ :ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี :สารน้ีทําใหเกิดเปอรออกไซดที่ระเบิดไดเมื่อสัมผัสกับสารออกซิไดซอยางแรง เชน กรดอะซิติก กรดไนตริก ไฮโดรเจน
เปอรออกไซด สารทําปฏิกิริยากับคลอโรฟอรม และ โบรโมฟอรม ภายใตสภาวะปกติ ทําใหเกิดการติดไฟหรือการระเบิด สารน้ีทําลาย
พลาสติก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 500 ppm as TWA, 750 ppm as STEL; A4 (not classifiable as a human carcinogen); 
BEI issued; (ACGIH 2004).MAK: 500 ppm 1200 mg/m3 Peak limitation category: I(2); Pregnancy risk group: D; (DFG 2006).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนัง 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะเมื่อถูกพนเปนละอองหรือการฟุงกระจายของฝุนสาร อากาศจะปนเปอนเร็วขึ้นอีก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหตาและทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง ตับ ไต และทางเดินอาหาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:หากไดรับสัมผัสสารทางผิวหนัง อาจทําใหเกิดโรคผิวหนังอักเสบ  
สารอาจมีผลตอเลือดและไขกระดูก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 56  ํC  
จุดหลอมเหลว : -95  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า :ละลายได 
ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C : 24 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.0 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.2 
จุดวาบไฟ : -18  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 465  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ:2.2-13 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.24  

หมายเหตุ 
การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลทําใหเปนอันตรายมากขึ้น 

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 


