
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1998 
Ethyl methyl ketone 2-Butanone MEK Methyl acetone  

CAS #  78-93-3  C4H8O / CH3COCH2CH3  
RTECS #  EL6475000  Molecular mass: 72.1  
UN #  1193  
EC #  606-002-00-3  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟสูงมาก หามอยูใกลเปลวไฟ หรือประกายไฟ 

และหามและสูบบุหรี่ 
ใชสารดับเพลิงผง AFFF  โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศ 
สามารถระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ทําการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม การปลอย
ทิ้ง หรือการขนยาย หามใชเครื่องมือที่
กอใหเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การสูดดม ไอ มึนงง งวงซึม ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส อาเจียน 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  

หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง  
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 

นําสงแพทย 
การกลืนกิน หมดสติ (ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) หามด่ืม รับประทานอาหาร  

หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ พัก  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บรวบรวม สารท่ีเปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทให
มากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่ของเหลวที่
เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หามลางลงทอระบายนํ้า  
การปองกันสวนบุคคล : สวมเครื่องชวยหายใจติดตัว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, Xi 
R: 11-36-66-67 
S: (2-)-9-16 
Note: [6] 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1193  
NFPA Code: H1; F3; R0. 

เก็บในที่ปองกันไฟ เก็บแยกจากสารออกซิไดซที่แรง และกรดแก 
เก็บในที่เย็นและปดสนิท 

 

METHYL ETHYL KETONE เมทธิล เอทธิล คีโตน ICSC :0179 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : กาซหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยารุนแรงกับตัวออกซิไดซที่แรง กรดอนินทรีย ทําใหไฟไหมหรือการระเบิดได สารทําลายพลาสติกบางชนิด 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 200 ppm as TWA; 300 ppm as STEL; BEI issued; (ACGIH 2004).  
MAK: 200 ppm, 600 mg/m3 ; H; Peak limitation category: I(1); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจและการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตาและทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง อาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง 
การไดรับสัมผัสเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหหมดสติได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนัง จากการทดลองในสัตวพบวาสารน้ีอาจ
เปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 80   ํC 
จุดหลอมเหลว : -86   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 29 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C :10.5 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.41 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.1 
จุดวาบไฟ : -9   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง: 505   ํC   
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.8-11.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.29 

หมายเหตุ 
ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสได 

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 


