
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:  Acetic acid 
ชื่อพอง: Ethanoic acid; Ethylic acid; Glacial acetic acid; Methanecarboxylic acid; Pyroligeneous 

acid; Vinegar acid 
CAS Number: 64-19-7 
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:  Acetic acid 
UN Class: 8 (สารกัดกรอน) 
UN Number: 2789 (ACETIC ACID, GLACIAL or ACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by 

mass) 
UN Guide: 132 (ของเหลวไวไฟ – กัดกรอน) 
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

มวลตอโมล: 60.05 
สูตรโมเลกุล:  C2H4O2 

 
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ไวไฟ ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง 
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดม:  ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นําสงแพทย 
เม่ือถูกผิวหนัง:  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ทาดวยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที 
เม่ือเขาตา:  ชะออกดวยน้ําปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 10 นาที โดยลืมตากวาง พบจักษุแพทยทันที 
เม่ือกลืนกิน:  ใหผูปวยด่ืมน้ําปริมาณมาก (หลายลิตรถาจําเปน), ไมควรทําใหอาเจียน (อาจทําใหเกิดการกัด

จนทะลุ) นําสงแพทยทันที หามปรับสภาพสารใหเปนกลาง 
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มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม 
น้ํา คารบอนไดออกไซด โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง 

ขอมูลอันตรายอื่น 
ลุกไหมติดไฟได ไอระเหยที่หนักกวาอากาศ ทําปฏิกริยากับอากาศ กอใหเกิดสารผสมที่ระเบิดได เก็บ

หางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ เมื่อเกิดเพลิงไหม จะกอใหเกิดแกสหรือไอระเหยที่เปนอันตราย  
ในกรณีเพลิงไหมอาจกอใหเกิด 

ไอระเหยของกรดอะซิติก 
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับการผจญเพลิง 

หามอยูบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจ 
ขอมูลอ่ืน 

ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต  
ใชน้ํากําจัดไอระเหย 

 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรระวังสวนบุคคล 
หามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย ไมควรสัมผัสกับสาร การทํางานในหองปด ตองแนใจวามีแหลงอากาศ

บริสุทธิ์เพียงพอ  
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ 

ซับดวยวัสดุดูดซับของเหลว เชน เคมิซอบ สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน  
มาตรการปกปองสิ่งแวดลอม 

ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดลอม  
หมายเหตุเพิ่มเติม 
การลดอันตราย: ทําใหเปนกลางดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเจือจาง 
 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ 
ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต   

การเก็บ   
ปดใหแนน เก็บในที่แหง บริเวณที่มีการถายเทอากาศไดดี เก็บหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟและความ

รอน ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส   
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การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

ตัวแปรควบคุมเฉพาะ   
MAK German [ความเขมขนสูงสุดในที่ทํางาน]   
Acetic acid  10 มิลลิลิตร ตอ ลูกบาศกเมตร หรือ 25 มิลลิกรัม ตอ ลูกบาศกเมตร   

อุปกรณปองกันสวนบุคคล   
การปองกันระบบหายใจ:   จําเปน เมื่อมีไอระเหย/ละออง   
การปองกันตา:    จําเปน   
การปองกันมือ:    จําเปน  

ควรสวมใสชุดปองกันที่เหมาะสมกับบริเวณทํางาน โดยพิจารณาจากความเขมขนและปริมาณสาร
อันตรายที่ใช ควรมีการตรวจสอบความทนทานตอสารเคมีของชุดปองกันโดยตัวแทนจําหนาย   
อุปกรณปองกันอ่ืนๆ:   ชุดปองกันที่เหมาะสม   
ขอควรปฏิบัติ:  เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลังจากการใชสาร   
 

 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ  ของเหลว     
สี     ไมมีสี     
กล่ิน     ฉุน     
คาพีเอช 10 g/l น้ํา    (20 °C)  ~ 2.5    
ความหนืด  ไดนามิค   (25 °C)    1.53 mPa*s    
จุดหลอมเหลว     17 °C    
จุดเดือด     118 °C    
อุณหภูมิติดไฟ     485 °C    
จุดวาบไฟ     40 °C    
ขอบเขตการระเบิด  ลาง   4 Vol%    

 บน   17 Vol%    
ความดันไอ     (20 °C)    15.4 mbar    
ความหนาแนน     (20 °C)    1.05 g/cm3    
ความสามารถในการละลายน้ํา  (20 °C)   ละลายได    
ล็อกพี [ออกต]     -0.31   
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง   
การใหความรอนสูง อุณหภูมิตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส   

สารที่ตองหลีกเลี่ยง   
แอนไฮไดรด / น้ํา , อัลดีไฮด , แอลกอฮอล , สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน , ตัวออกซิไดซ (เชน 

โครเมียม (VI) ออกไซด , โพแทสเซียม เปอรแมงกาเนต , สารประกอบเปอรรอกซี , กรดเปอรคลอริก , กรดโคร
โมซัลฟวริก ) , โลหะ , ไฮดรอกไซดของโลหะอัลคาไล , เฮไลดของอโลหะ , เอทานอลามีน   
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวท่ีเปนอันตรายเมื่อเกิดเพลิงไหม  

ไอระเหยของกรดอะซิติก   
ขอมูลเพิ่มเติม   

ไวไฟ  
อาจเกิดปฏิกริยาที่รุนแรง / เปนอันตรายเมื่อทําปฏิกริยากับ โลหะชนิดตางๆ ;  
สารเคมีในสภาพที่เปนไอระเหยหรือแกส เมื่อผสมกับอากาศ กอใหเกิดการระเบิดได   

 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลัน   
LD50 (oral, rat):   3310 mg/kg  
LD50 (dermal, rabbit):  1113 mg/kg   
 
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
สารกัดกรอนอยางแรง  
เม่ือสูดดมไอระเหย: ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ โรคปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ การสูดดมอาจ

ทําใหเกิดอาการบวมน้ํา (edema) ในทางเดินหายใจ 
เม่ือถูกผิวหนัง:   แสบรอน 
เม่ือเขาตา:   แสบรอน อาจทําใหตาบอด อาจกอใหเกิดตอในตา แผลไหมของเยื่อเมือก 
เม่ือกลืนกิน:  แผลไหมในหลอดอาหารและกระเพาะ กระเพาะหดเกร็ง (gastric spasm) , อาเจียน

เปนเลือด , หายใจลําบาก มีฤทธิ์กัดกรอน อาจทําใหหลอดอาหารและกระเพาะทะลุ 
การสําลักสารเคมี อาจสงผลใหการทํางานของปอดลมเหลว รวมไปถึง ช็อค , หลอด
เลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน , ภาวะผิดปกติเนื่องจากกรดสะสม ทําอันตรายตอ ไต 
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ขอมูลเชิงนิเวศน 

การยอยสลายทางชีวภาพ 
การยอยสลายทางชีวภาพ:  สูง (>70%) สามารถกําจัดไดอยางงายดาย  
พฤติกรรมในสิ่งแวดลอม 
การกระจาย:  log P(oct):: -0.31 ;  

ไมกอใหเกิดการสะสมทางชีวภาพ (log P(o/w <1).  
Evaluation number (FRG) (bacteria): 2.6 ; Evaluation number (FRG) (fish): 3.4 ; Evaluation number (FRG) 

(mammal): 1 ;  
 
ผลกระทบตอระบบนิเวศน 
ผลกระทบทางชีวภาพ:  เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา สงผลที่เปนอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช มี

ฤทธิ์กัดกรอนแมในสภาพที่เจือจาง  
aquatic organisms LC50:  10 – 100 mg/l /96 h ;  
ความเปนพิษตอปลา:  L.idus LC50: 410 mg/l ;  
สัตวขาปลอง:  Daphnia magna LC50: 47 mg/l /24 h  
ความเปนพิษตอแบคทีเรีย:  Ps.pudita EC5: 2850 mg/l (ความเขมขนที่เปนพิษสูงสุดที่ยอมรับได)  
ความเปนพิษตอสาหราย:  Sc.quadricauda EC5: 4000 mg/l (ความเขมขนที่เปนพิษสูงสุดที่ยอมรับได)  
โปรโตซัว :  E.sulcatum EC5: 78 mg/l (ความเขมขนที่เปนพิษสูงสุดที่ยอมรับได)  
 
ขอมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน 
ความสามารถในการถูกยอยสลาย 
BOD5: 0.88 g/g ;  
BOD 36 % of ThOD /5 d ;  
ไมกอใหเกิดผลตอระบบนิเวศน หากมีการใชและจัดการกับผลิตภัณฑอยางเหมาะสม   

 

มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ   
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศ

สมาชิกอีซีมีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับ
กําจัดของเสียที่ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   

 
บรรจุภัณฑ   

กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่
ไมเปอนใหกําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิต
ตามที่ระบุในฉลาก   
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ขอมูลการขนสง 

ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]   
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:   8   ตัวเลขและตัวอักษร: 32b   
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:   8   ตัวเลขและตัวอักษร:   32b   
ชื่อผลิตภัณฑ:    2789 EISESSIG(ESSIGSAEURE)   
 
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร   
ไมกําหนด   
 
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี   
ไอเอ็มดีจี คลาส:    8   เลขยูเอ็น:   2789   ประเภทบรรจุภัณฑ:  II   
อีเอ็มเอส:    8-04   เอ็มเอฟเอจี:   700   
ชื่อเทคนิคท่ีถูกตอง:   ACETIC ACID,GLACIAL   
 
ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร   
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:   8/3   เลขยูเอ็น:   2789   ประเภทบรรจุภัณฑ:  II   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:   ACETIC ACID,GLACIAL   
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวี
เอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว   
 

 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 

  การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
สัญลักษณ:     C    กัดกรอน   
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย:    R 10-35    ไวไฟ ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง   
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย:                S 23.2-26-45   หามสูดดมไอระเหย เมื่อเขาตา ลางทันทีดวยน้ํา

ปริมาณมาก, พบแพทย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู
สึกไมสบาย ควรปรึกษาแพทยทันที พรอมทั้งแสดง
ฉลากของสารเคมี   

เลขอีซี:      607-002-00-6  EC label   
ระเบียบของเยอรมัน   
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา  1  (สารกอมลพิษ ระดับต่ํา) 
 

 
 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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