
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2003 
Methacrylic acid methyl ester  
Methyl 2-methylpropenoate 

CAS#              :   80-62-6  CH2C(CH3)COOCH3 / C5H8O2 
RTECS#         :   OZ5075000  Molecular mass: 100.1  
UN#                :   1247 
EC                   :   607-035-00-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก  หามอยูใกลเปลวไฟ  

หามจุดประกายไฟและหามสูบบุหรี่   
โฟม  สารดับเพลิงผง  
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศท่ีระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได หามใชอากาศอัด
ในการเติม การปลอยหรือการขนสง 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  

การสูดดม ไอ  หายใจถ่ีๆ  เจ็บคอ ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู  
นําสงแพทย  

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  ด่ืมนํ้ามากๆ   
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทให
มากที่สุด ใชทรายหรือสิ่งดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่ของเหลว
ที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หามลางสารท่ีหกลงทอระบายนํ้า  
เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง 
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องกรองอากาศสําหรับกาซ
และไอสารเคมีอินทรีย) ชุดปองกันสารเคมี 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, Xi 
R: 11-37/38-43 
S: (2-)-24-37-46 
Note: [D] 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 

 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1247  
NFPA Code: H2; F3; R2; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง 
เก็บแยกจากกรดแก ดางแก  เก็บในที่เย็นและมืด เก็บในหองที่มี
การถายเทอากาศที่ดี  เก็บเฉพาะสารท่ีอยูในสภาวะคงตัว 

METHYL METHACRYLATE เมทธิล  เมทธาครีเลท ICSC :0300 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี  มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอสารผสมไดดีในอากาศ เกิดเปนสวนผสมที่ระเบิดไดงาย  
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดการรวมตัวเปนโพลิเมอรเมื่อมีความรอน ภายใตอิทธิผลของแสง ตัวเรงปฏิกิริยาและ 
สารออกซิไดซอยางแรง ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด  สารทําปฏิกิริยากับกรดแก ดางแก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; 100 ppm as STEL; SEN; A4; (ACGIH 2003).  
MAK: 50 ppm, 210 mg/m³; Sh; Peak limitation category: I(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2003). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม ทางผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารทําใหระคายเคืองตอดวงตา  ผิวหนังและทางเดินหายใจ  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆ หรือระยะยาวอาจทําใหผิวหนังไวตอสิ่ง
กระตุน  สารอาจทําใหมีผลตอระบบประสาทสวนปลาย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :  100.5   ํC  
จุดหลอมเหลว : -48  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.94 
การละลายในนํ้า g/100 ml ท่ี 20  ํC : 1.6 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํC : 3.9 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.5 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.09 
จุดวาบไฟ : 10   ํC o.c (open cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 421   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.7-12.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.38 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  

หมายเหตุ 

สวนใหญจะใช hydroquinone , hydroquinone methyl ether และ dimethyl t-butylphenol เปนสารยับยั้งการเกิดการรวมตัว 
การเติมสารท่ีทําใหคงตัว (stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor) ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
หามนําชุดทํางานกลับบาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             
 

METHYL METHACRYLATE เมทธิล  เมทธาครีเลท ICSC :0300 

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


