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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Propylene Glycol Industrial Grade 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ 1,2-Propanediol 

 สตูรทางเคม:ี  C3H8O2 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตวัท าละลาย (Solvent) 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี 

            แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700กรุงเทพฯ 1100  

 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 

 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุ่มสาร

อนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 

 การป้องกนั 

 หลกีเลีย่งหายใจเอา ฝุ่ น ฟมู กา๊ซ ไอ หรอืสเปรย ์เขา้ไป 

 สวมถงุมอื/ชดุนริภัยและอปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/ใบหนา้ 

 หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

 

 การตอบสนอง 

 ถา้สมัผัสผวิหนังลา้งเบาๆ ดว้ยสบูแ่ละน ้าจ านวนมากๆ 

 ถา้เขา้ตา 

 ชะลา้งดว้ยน ้าอยา่งระมัดระวงัเป็นเวลาหลายนาท ี

  

 การเก็บรกัษา 

 เก็บในทีแ่หง้ เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ 

 

 การก าจดั 

 ก าจัดสาร/ภาชนะตามขอ้ก าหนดทอ้งถิน่ 

 

อนัตรายอืน่ๆ 

ไมม่ขีอ้มลู 
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สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารนีจ้ัดเป็นสารเดีย่ว 

 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

 
ชือ่ ความเขม้ขน้* CAS# 

Propylene glycol > 99.5 % 57-55-6 

 

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

เคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปยังทีอ่ากาศบรสิทุธิ ์ถา้มอีาการใดเกดิขึน้ ใหป้รกึษาแพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณ  

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดเป็นเวลาหลายนาท ีโดยใหถ้อดคอนแทคเลนสห์ลงัจากลา้งตาไปแลว้ 1 – 2 นาท ีจากนัน้ใหล้า้งตาตอ่ไป 

หากยังมอีาการหรอืระคายเคอืงตา ใหป้รกึษาแพทย ์โดยเฉพาะจักษุแพทย ์ 

 
การรบัประทานเขา้ไป 

ไมจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาฉุกเฉนิ 

 

อาการ/ผลกระทบแบบเฉยีบพลนัและเกดิภายหลงั 
นอกเหนือจากขอ้มูลทีพ่บไดใ้นค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดังขา้งตน้ในสว่นที ่4 ของเอกสาร) และ การชีบ้่ง

ทางการแพทยแ์ละการรักษาพเิศษทีจ่ าเป็น, อาการและผลกระทบส าคัญใดๆ ทีม่เีพิม่เตมิไดถ้กูอธบิายไวใ้นสว่นที ่11 ขอ้มลูดา้น

พษิวทิยา  

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    มา่นน ้า หรอื ละอองน ้า ถังดบัเพลงิชนดิสารเคมแีหง้ ถังดบัเพลงิชนดิ คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม 

โฟมชนดิทีท่นแอลกอฮอล ์(ชนดิ ATC) จะเหมาะทีส่ดุ โฟมสงัเคราะหส์ าหรับใชท้ั่วไป (รวมถงึ AFFF) หรอืโฟมโปรตนี อาจจะ

ใชไ้ดแ้ตไ่ดผ้ลนอ้ยกวา่ 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  หา้มใชน้ ้าฉดีโดยตรง อาจท าใหเ้ปลวไฟกระจายตวั 
 

การผจญเพลงิ 

ค าแนะน าในการผจญเพลงิ: กันคนออกจากบรเิวณ กัน้บรเิวณทีไ่ฟไหมแ้ละกันไมใ่หผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้ ใหฉ้ีดน ้าเป็นละอองไปที ่

ภาชนะทีส่มัผัสกับเปลวไฟและบรเิวณทีถู่กไฟไหมเ้พือ่ท าใหเ้ย็นลง จนกระทั่งไฟดับและอันตรายจากการลุกตดิไฟ ขึน้มาใหม่

หมดไป ผจญเพลงิจากต าแหน่งทีไ่ดรั้บการป้องกันหรอือยู่ในระยะห่างทีป่ลอดภัย พิจารณาใชท้ีย่ดึสายฉีดน ้าแบบไม่ตอ้งใชค้น 

หรอืหัวฉีดแบบควบคมุจากระยะไกลใหอ้พยพพนักงานทกุคนออกจากพืน้ทีท่ันทใีนกรณีที่ พบวา่มเีสยีงดังทีเ่พิม่ขึน้จากอปกุรณ์

ระบายความดนัหรอืการเปลีย่นสขีองภาชนะ ของเหลวทีต่ดิไฟอาจดับไดด้ว้ย การเจอืจางดว้ยน ้าหา้มใชน้ ้าฉดีโดยตรง อาจจะท า 

ใหไ้ฟกระจายตวั เคลือ่นยา้ยภาชนะออกจากบรเิวณทีเ่กดิไฟไหมถ้า้ท าไดโ้ดยปราศจากอนัตราย ของเหลวทีต่ดิ ไฟอาจเคลือ่นที่

ไดโ้ดยใชน้ ้าชะเพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัทรัพยส์นิและบคุคล 

 

ความเป็นอนัตรายจากเพลงิไหมท้ีผ่ดิปกต:ิ ภาชนะบรรจุอาจแตกออกจากก๊าซทีเ่กดิขึน้ในขณะทีเ่กดิเพลงิไหมก้ารเกดิขึน้

หรอืการปะทขุึน้ของไอน ้าทีรุ่นแรงอาจจะเกดิขึน้ทนัททีีฉ่ดีน ้าไปยังของเหลวรอ้นโดยตรง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์   ควนั, คารบ์อนมอนอกไซด,์ คารบ์อนไดออกไซด ์
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อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ: สวมหนา้กากป้องกันสารเคมีทีม่ีอากาศประกอบและชดุผจญเพลงิ (รวมทัง้  

หมวกผจญเพลงิ เสือ้คลมุ กางเกงขายาว รองเทา้บูต๊ และถงุมอื) ถา้ไม่มอีปุกรณ์ป้องกันหรอืไม่ไดใ้ชใ้หด้ับไฟไหมจ้ากต าแหน่ง

ทีไ่ดรั้บการป้องกนัหรอือยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัย 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ค าเตอืนส าหรบับุคคล 

กัน้คนไวไ้มใ่หเ้ขา้พืน้ทีต่ า่ ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม  

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ป้องกนัไมใ่หส้ารลงสูด่นิ คคูลอง ทอ่ระบายน ้า ทางน ้าและ/หรอืน ้าใตด้นิ ดสูว่นที ่12 หัวขอ้ขอ้มลูทางนเิวศวทิยา 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด 

กักสารทีห่กร่ัวไหล ถา้ท าได ้สารทีห่กร่ัวไหลจ านวนเล็กนอ้ย: ใชต้ัวดดูซับใดๆ เก็บรวบรวมในภาชนะเปิดทีเ่หมาะสมและตดิฉลากให ้

ถูกตอ้ง ลา้งพืน้ทีท่ีส่ารหกร่ัวไหลดว้ยน ้าปรมิาณมากๆ การหกร่ัวไหลในปรมิาณมาก กัน้สารทีห่กร่ัวไหลเพือ่ควบคมุไม่ใหแ้พร่กระจาย 

ใหป๊ั้มเขา้ไปในภาชนะทีเ่หมาะสมและตดิป้ายฉลากใหถ้กูตอ้ง  

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน 

การร่ัวไหลของอนิทรวีัตถุบนฉนวนเสน้ใยรอ้นม ีความเป็นไปไดท้ีจ่ะท าใหเ้กดิการตดิไฟดว้ยตัวเองทีอุ่ณหภูมทิีต่ า่ลงและอาจ

ท าใหเ้กดิการเผาไหมข้ึน้ไดเ้อง  

 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภยั 

เก็บสารใหห้่างจากแสงแดดทีส่อ่งโดยตรงและแสงอลัตราไวโอเลท ปิดฝาภาชนะใหแ้น่นเมือ่ไม่ไดใ้ชง้าน ป้องกนัจาความชืน้ 

ในบรรยากาศ เก็บในภาชนะทีท่ าจาก เหล็กกลา้ไรส้นมิ อลมูเินียม ภาชนะบรรจุทีเ่คลอืบดว้ยสารประเภทฟีโนลคิ (phenolic) 

หรอืสารประเภทอพีอกซี ่(epoxy) ไดรั้บการรับรองจาก องคก์ารอาหารและยา (FDA) ว่าสามารถใชเ้ป็นภาชนะทีส่ัมผัสกับ 

อาหารไดเ้หล็กสเตนเลส 316 ภาชนะทบึแสงที ่ท าจากพลาสตกิชนิดโพลเีอธลีนีความหนาแน่นสงู (HDPE) ไม่ตอ้งใชก้าร

จัดเก็บทีพ่เิศษ  

 

เสถยีรภาพในการเก็บรกัษา  

อายุผลติภัณฑส์ าหรับวางจ าหน่าย: โปรดใชภ้ายใน 12 เดอืน 

 
การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 

 

ถา้สารมคีา่ขดีจ ากดัความเขม้ขน จะมกีารแสดงคา่ตามรายการดา้นลา่งนีแ้ตถ่า้ไมม่กีารแสดงคา่ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของ
สาร น ัน่ก็หมายถงึวา่สารน ัน้ไมม่คีา่ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ 

 

สว่นประกอบ ขอ้บงัคับ ประเภทของบญัชรีายการ ความหมาย / หมายเหต ุ 

Propylene glycol US WEEL TWA 10 mg/m3 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Methyl Ethyl Ketone 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 1 เมษายน 2021 
หนา้ 4 ของ 9 

 
 

การควบคมุทางวศิวกรรม 

ใหใ้ชก้ารระบายอากาศเฉพาะจุดหรือวธิีการควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อควบคุมระดับความเขม้ขน้ของสารใน

บรรยากาศใหต้ า่กวา่ระดับของการสมัผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืระดับทีแ่นะน าหากระดับของการสมัผัสสารไม่
ถกูก าหนดไวต้ามกฎหมายหรอืไมถ่กูแนะน าไวก้ารระบายอากาศโดยทัว่ไปน่าจะเพยีงพอ ในการปฏบิตังิานสว่นใหญ ่การ

ระบายอากาศในเฉพาะจดุจ าเป็นส าหรับการปฏบิตังิานบางอยา่ง  
 

การป้องกนัสว่นบุคคล 
 

อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: ใหใ้ชแ้วน่ตานริภัย (ทีม่ทีีก่ันดา้นขา้ง) ถา้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสมัผัสกับผงซึง่สามารถท า ให ้

เกดิความไมส่บายตา ใหส้วมแวน่ตานริภัยเคมทีีค่รอบปิดตา 
 

การป้องกนัทางเดนิหายใจ: ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมื่อมีโอกาสที่ระดับความเขม้ขน้ของสารใน
บรรยากาศจะสงูกวา่ระดับของการสมัผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรือระดบัทีแ่นะน าหากระดบัของการสมัผัสสารไม่ถูก 

ก าหนดไวต้ามกฎหมายหรือไม่ถูกแนะน าไวใ้หใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกันทางการหายใจเมือ่เกดิอาการไม่ดี เชน่ มกีารระคาย
เคอืงระบบทางเดนิหายใจหรือรูส้กึไม่สบายหรือใหใ้ชอุ้ปกรณ์ ป้องกันทางการหายใจเมื่อขบวนการประเมนิความเสีย่ง

ของทา่นแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชใ้นบรรยากาศทีม่ลีะอองของสาร 

         
           ทัง้นีใ้หใ้ชห้นา้กากป้องกนัสารทีม่มีาตรฐาน เพือ่ใหอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไสก้รองอากาศ   

           ทีใ่ชค้วรจะท าจากวัสด ุดงัตอ่ไปนี:้ ไสก้รองไอสารอนิทรยีท์ีม่ตีัวกรองฝุ่ นประกอบ 
 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: ไมจ่ าเป็นตอ้งใชถ้งุมอืเมือ่ท างานกบัสิง่นีเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามสขุลักษณะทีด่ใีน 

การท างานกบัสารใดๆ ก็ตาม ควรหลกีเลีย่งการใหผ้วิหนังสมัผัสกับสาร 

 

การป้องกนัอนัตรายอืน่ๆ : ใชเ้สือ้ผา้ทีส่ะอาดปกคลมรุ่างกาย 

 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

ส:ี ไมม่สี ี

กลิน่: ไมม่กีลิน่ 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส): 1.03 ที ่20 °C  / 20 °C  EU Method A.3  

ความหนาแนน่: 804 กก./ลบ.ม. (0.8 กก./ลบ.ดม.) – 806 กก./ลบ.ม. (0.81 กก./ลบ.ดม.) 

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมอ่าจใชก้บัของเหลวได ้

จดุวาบไฟ :  ถว้ยปิด 104 °C  ที ่1,000.1 hPa EC Method A9 (PMCC) 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  > 400 °C  ที ่100.01 kPa EC Method A15 

จดุเดอืด/ชว่ง:  184 °C  ที ่752.46 mmHg 

อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):  2.62 

ความดนัไอ:      20 Pa ที ่25 °C  EC Method A4    

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):  0.01 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้):  1.07 

คา่การละลายในน า้: 1,000 g/l ที ่20 °C  ขอ้บงัคบั (EC) หมายเลข 440/2008 ภาคผนวก A.6 

ความหนดื: 43.4 mPa.s ที ่25 °C  
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ขอ้มูลอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: < -20 ฐC EU Method A.1 

จดุหลอมเหลว: < -20 ฐC EU Method A.1 

น า้หนกัโมเลกุล: ไมม่ขีอ้มลู  

 

 
การเกดิปฏกิริยิา: ไมม่ขีอ้มลู 

 

ความเสถยีรทางเคม:ี  เสถยีรภายใตส้ภาพการเก็บรักษาทีแ่นะน า โปรดศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิในสว่นที ่7 หัวขอ้การเก็บรักษา ดดู

คายความชืน้ 

 

ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย:  ปฏกิริยิาโพลเีมอรไ์รเซชัน่จะไมเ่กดิขึน้ 

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  การสมัผัสกบัอณุหภมูทิีส่งูขึน้สามารถท าใหผ้ลติภัณฑส์ลายตวักา๊ซทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการ 

สลายตวัสามารถท าใหค้วามดนัเพิม่ขึน้ในระบบปิด หลกีเลีย่งการสมัผัสโดยตรงกบัแสงแดดหรอืแหลง่ทีใ่หรั้งสอีลัตรา้ไวโอเลต 

 

วสัดทุีต่อ้งเขา้กนัไมไ่ด:้ หลกีเลีย่งการสมัผัสถกูกรดแก ่เบสแก ่สารออกซไิดซร์นุแรง 

 

ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการการสลายตัวขึน้กับอณุหภูม ิอากาศทีม่ ีและ วัสดอุืน่ทีม่อียู่ สารทีไ่ดจ้ากการสลายตัวอาจรวมถงึ อัลดไีฮด ์

แอลกอฮอล ์อเีทอร ์กรดอนิทรยี ์

 

ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย:  ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการการสลายตัวขึน้กับอณุหภมู ิอากาศทีม่ ีและ วสัดอุืน่ทีม่อียู่ 

สารทีไ่ดจ้ากการสลายตัวอาจรวมถงึ อลัดไีฮด ์แอลกอฮอล ์อเีทอร ์กรดอนิทรยี ์

 

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหต ุ

การสดูดม  

LC50, กระตา่ย, 2 h, ฝุ่ น/หมอก, 317.042 mg/l ที่อุณหภูมิหอ้งโอกาสที่จะสัม ผัสถูกไอค่อนขา้งนอ้ยเพราะ
ความสามารถในการระเหยต ่า ละอองของสาร อาจท าใหร้ะคาย

เคอืงระบบทางเดนหิายใจชว่งบน (จมกูและคอ) 

  

การรบัประทานเขา้ไป  

LD50, หนูแรท, > 20,000 mg/kg ความเป็นพิษต ่ามากถา้ถูกกลนืเขา้ไป ไม่คาดว่าจะเกดิผลที่เป็น
อนัตราย จากการกลนืสารเขา้ไปจ านวนเล็กนอ้ย 

  

ผวิหนงั  

LD50, กระตา่ย, > 2,000 mg/kg การสัมผัสถูกผิวหนังเป็นเวลานานไม่น่าจะท าใหส้ารดูดซมึผ่าน

ผวิหนังเขา้สูร่่างกายในปรมิาณทีเ่ป็นอนัตราย 

  

 

ผลกระทบอืน่ๆตอ่สขุภาพจากการรบัสมัผสัในระยะส ัน้และระยะยาว 

 

การกดักรอ่นและการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั 

 

การสมัผัสเป็นเวลานานจะไมร่ะคายเคอืงกับผวิหนัง 

การสมัผัสซ ้าอาจท าใหผ้วิหนังเกดิการร่อนเป็นเกล็ด และท าใหผ้วิหนังเป่ือย 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา  

อาจท าใหร้ะคายเคอืงดวงตาเล็กนอ้ย ซึง่อาการทีเ่กดิขึน้ จะเกดิขึน้ชัว่คราว 

ไมน่่าทีจ่ะท าใหก้ระจกตาเกดิการบาดเจ็บ ละอองอาจท าใหร้ะคายเคอืงดวงตา 

 

การแพต้อ่สาร 

 ไมท่ าใหเ้กดิอาการภมูแิพท้ีผ่วิหนังเมือ่ทดสอบกบัมนุษย ์

 ส าหรับการท าใหเ้กดิ การแพต้อ่ระบบทางเดนิหายใจ : ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว 

 การประเมนิผลจากขอ้มลูทีม่อียูแ่สดงใหเ้ห็นวา่วัสดนุี้ไมใ่ช ่STOT-SE toxicant 

 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรบัสมัผสัซ า้ 

ในบางกรณีซึง่เกดิขึน้ไดย้าก การไดรับสารโพรไพลนีไกลคอลเกนิขนาดซ ้าๆ อาจท าใหเ้กดิผลกระทบตอ่ระบบประสาท

สว่นกลาง 

 

การกอ่มะเร็ง 

 ไมไ่ดท้ าใหเ้กดิมะเร็งในสตัวท์ดลอง 

 

การท าใหท้ารกมรีูปรา่งผดิปกต ิ

 ไมเ่ป็นสาเหตขุองความผดิปกตขิองทารกแรกเกดิหรอืผลกระทบอืน่ๆ ตอ่ตวัออ่นในครรภข์องสตัวท์ดลอง 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์

 จากการศกึษาในสตัวพ์บวา่ไมก่ระทบตอ่ระบบสบืพันธุ ์จากการศกึษาในสตัวไ์มพ่บวา่มผีลกระทบตอ่ความสามารถ 

 ในการสบืพันธุ ์

 

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์

 ผลการศกึษาความเป็นพษิตอ่พันธุกรรมของสิง่มชีวีตี ิในหลอดแกว้ไดข้อ้สรุปวา่ไมม่ผีล ผลการศกึษาความเป็นพษิ 

 ตอ่พันธกุรรมของสิง่มชีวีติในตวัออ่นของสตัวพ์บวา่ใหผ้ล 

  

อนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจสว่นลา่งหรอืท าใหป้อดอกัเสบ (Aspiration Hazard) 

 ตามคณุสมบตัทิางกายภาพ พบวา่ ไมน่่าจะเป็นอนัตรายเกีย่วกบัการหายใจ 

  

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

ความเป็นพษิตอ่แบคทเีรยี 

NOEC, Pseudomonas putida (แบคทเีรยี), 18 h, > 20,000 mg/l, ยังไมก่ าหนดวธิสารเคม ี 

 

การเคลือ่นที ่

ในดนิ – เนือ่งจากสารมคีา่คงทีข่อง Henry ต า่มาก การระเหยจากน ้าหรอืดนิทีช่ ืน้ไมค่าดวา่จะเป็นสว่นส าคัญในขบวนการ

สลายของสารความสามารถในการเคลือ่นทีใ่นดนิมสีงูมาก (คา่ Koc อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 50) 

สมัประสทิธิก์ารกระจายตัว (Koc): < 1 ไดจ้ากการประมาณคา่ 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

 ความสามารถในการสลายตวัทางชวีภาพ: สารชนดินีส้ามารถสลายตวัทางชวีภาพ ผา่นการทดสอบ OECD ในเรือ่ง 

 ความสามารถทีจ่ะสลายตัวทางชวีภาพไดก้ารสลายตวัทางชวีภาพอาจเกดิขึน้ภายใตส้ภาวะไรอ้ากาศ (ไมจ่ าเป็นตอ้งใช ้

 ออกซเิจน) 

 10-day Window: ผา่น 

 การสลายตวัทางชวีภาพ: 81 % 

 ระยะเวลารบัสมัผสั : 28 d 

 วธิกีาร: ขอ้แนะน าที ่301F ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่ 

 10-day Window: ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 การสลายตวัทางชวีภาพ: 96 % 

 ระยะเวลารบัสมัผสั : 64 d 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Methyl Ethyl Ketone 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 1 เมษายน 2021 
หนา้ 7 ของ 9 

 
 

 วธิกีาร: ขอ้แนะน าที ่306 ตามแบบการทดสอบของ OECD หรอืเทยีบเทา่ 

 

ปรมิาณออกซเิจนทีต่อ้งการตามทฤษฎ:ี 1.68 mg/mg 

 

ความตอ้งการออกซเิจนทางเคม ี(COD): 1.53 mg/mg 

 

ความตอ้งการออกซเิจนทางชวีเคม ี(BOD) 

Incubation Time BOD 

5 d 69.000 % 

10 d 70.000 % 

20 d 86.000 % 

 

ขอ้มูลเชงินเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง ปลาเรนโบวเ์ทราต LC50/EC50/EL50/LL50 > 100 มล/ล 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 48 ชัว่โมง ไรน ้า 18,340 mg/l 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง สาหรา่ยสเีขยีว 19,000 mg/l 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 18 ชัว่โมง แบคทเีรยี 20,000 mg/l 

 

ศกัยภาพในการตกคา้งยาวนาน ความสามารถในการยอ่ยสลาย และการสะสมทางชวีภาพ 

ตวักลาง ประเภทการทดสอบ ระยะเวลา ผลการทดสอบ 

ออกทานอล-น ้า การค านวณ  log Kow -1.07 

การสะสมทางชวีภาพ  28 วัน เปอรเ์ซ็นตก์ารยอ่ยสลาย 98 

BCF การประมาณคา่  เกดิการสะสมในสิง่มชีวีตีมินีอ้ย 

 

ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB 

 

สารนี้ไม่ไดจ้ัดอยู่ในประเภทสารทีค่งทนสามารถสะสมในทางชวีภาพและเป็นพษิ (Persistent Bioaccumulative and 

Toxic: PBT) สารนีไ้มไ่ดจ้ัดอยูใ่นประเภทสารทีค่งทนอยูไ่ดน้านมากสามารถสะสมในทางชวีภาพไดย้าวนานมากและเป็น

พษิ (very persistent and very bioaccumulating: vPvB) 

 

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ 

 สารนีไ้มไ่ดอ้ยูใ่นบญัชขีอง Montreal Protocol วา่ดว้ยศาลท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน  

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

หา้มทิง้สารเขา้ไปในทอ่ระบายน ้าบนพืน้ หรอืเขา้ไปในแหลง่น ้าใดๆ วธิกีารก าจัดของเสยีจะตอ้ง เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดระดบัทอ้งถิน่และระดับประเทศ ขอ้ก าหนดของแตล่ะทอ้งถิน่อาจแตกตา่งกนัไป การตรวจสอบของเสยีและการ

ด าเนิน การก าจัดตามกฎหมายเป็นหนา้ทีข่องผูท้ าใหเ้กดิของเสยีในฐานะผูจ้ าหน่าย ,บริษัทไม่มีส่วนในการควบคุม 

กระบวนการจัดการหรือกระบวนการผลิตของผูท้ี่ครอบครองสารหรือผูท้ี่ใชส้ารวธิีการก าจัดตามที่กล่าว ใชส้ าหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาวะที่ระบุไวใ้นขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมีส่วนที่ 2 (องค์ประกอบ/ขอ้มูลเกี่ยวกับ

สว่นประกอบ) ส าหรับสารทีไ่ม่ไดใ้ชห้รอืสารทีไ่มป่นเป้ือน วธิกีารก าจัดทีเ่หมาะสมคอื การสง่ไปใหผู้รั้บก าจัดของเสยีที่

ไดรั้บอนุญาต โดยใชว้ธิกีาร: การรไีซเคลิ การน ากลับมาใชเ้ตาเผาดว้ยความ รอ้นสงู หรอือปุกรณ์ท าลายดว้ยความรอ้น

อืน่ๆ 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางถนนและทางรถไฟ 

Not regulated for transport 

 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางทะเล (IMO/IMDG) 
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การขนสง่ในรูปแบบ Bulk 

สอดคลอ้งตาม Annex I 

หรอื II ของ MARPOL 

73/78 และ IBC หรอื IGC 

Code 

 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO) 

ขอ้มูลนี้ไม่ไดต้ัง้ใจทีจ่ะสือ่ถงึกฎระเบยีบเฉพาะหรือขอ้ก าหนดในการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลตภิัณฑ์นี้ การจัด

ประเภทของการขนสง่อาจจะแตกตา่งกันไปตามปรมิาณของภาชนะบรรจุและอาจจะขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของภูมภิาคหรอื

ประเทศนัน้ๆ ขอ้มลูทีเ่กีย่ว ขอ้งกบัการขนสง่เพิม่เตมิสามารถสอบถามไดจากตัวแทนฝ่ายขายหรอื ฝ่ายบรกิารลกูคา้ และ

จรงิๆ แลว้การปฏบิตั ิใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่สารเคมหีรอืวัสดใุดๆนัน้ ถอืเป็นความ

รับผดิชอบของผูข้นสง่หรอืผูท้ีรั่บหนา้ทีใ่นการขนสง่สารนัน้ๆ 

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

ประเทศไทย: ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (บญัชรีายชือ่สารเคมอีนัตราย) 

สว่นประกอบของผลติภัณฑน์ีท้ัง้หมดไมอ่ยูใ่นรายชือ่ตามกฎหมาย 

 

ประเทศไทย: พระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑพ์.ศ.2530 

สว่นประกอบของผลติภัณฑน์ีท้ัง้หมดไมอ่ยูใ่นรายชือ่ตามกฎหมาย 

 

พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

ค าอธบิาย 

TWA 8-hr TWA 

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL) 

 

ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อืน่ๆ  

AICS – รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตของออสเตรเลยี; ANTT – การขนสง่ทางบกแห่งบราซลิ; ASTM - สมาคม อเมรกิันเพือ่การ

ทดสอบวัสด;ุ bw - น ้าหนักตัว; CMR - สารกอ่มะเร็ง สารกอ่การกลายพันธุห์รือสารทีเ่ป็นพษิต่อ ระบบสบืพันธุ;์ CPR - กฎหมาย

ผลติภัณฑค์วบคมุ; DIN – มาตรฐานของสถาบันเพือ่การก าหนดมาตรฐานแห่ง เยอรมนี; DSL – รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใน

ประเทศ (แคนาดา); ECx – ความเขม้ขน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรอ้ยละของ การตอบสนอง; ELx - อตัราการบรรจทุีเ่กีย่วขอ้งกับรอ้ยละของ

การตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉนิ; ENCS – สารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตและสารเคมชีนดิใหม ่(ญีปุ่่ น); ErCx – ความเขม้ขน้ที่

เกีย่วขอ้งกับรอ้ยละการตอบสนองของ อัตราการเจรญิ; ERG - คู่มอืการปฏบิัตเิมือ่มเีหตุฉุกเฉิน; GHS - ทีเ่ป็นระบบเดยีวกันทั่ว

โลก; GLP - แนวปฏบิัตใิน หอ้งปฏบิัตกิารทีด่;ี IARC - องคก์ารวจิัยโรคมะเร็งนานาชาต;ิ IATA – สมาคมการขนสง่ ทางอากาศ

ระหว่าง ประเทศ; IBC – กฎหมายนานาชาตวิ่าดว้ยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือทีใ่ชบ้รรทุก สารเคมีอันตรายในระวางเป็น 

ปริมาตรรวม; IC50 - ความเขม้ขน้ทีต่อ้งใชเ้พื่อลดปฏกิริิยาลงเหลอื 50%; ICAO - องคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง ประเทศ; 

IECSC – รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศจนี; IMDG – การขนสง่สนิคา้อนัตรายขา้มแดนทาง น ้า; IMO - องคก์ารทาง

ทะเลระหวา่งประเทศ; ISHL - กฎหมายอตุสาหกรรมวา่ดว้ยความปลอดภัยและสขุภาพ (ญีปุ่่ น น); ISO – องคก์ารระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยมาตรฐาน; KECI – รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศ เกาหล;ี LC50 - ความเขม้ขน้ ของสารทีท่ าใหส้ตัวท์ดลอง

ตายไปครึง่หนึ่ง ; LD50 – ปรมิาณสารทีท่ าใหส้ัตวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่ (ปรมิาณถงึฆาตมัธยฐาน); MARPOL - อนุสัญญาว่า

ดว้ยการป้องกันมลภาวะจากเรอื; n.o.s. - ไม่ได ้ร้ะบเุป็นอย่างอืน่; Nch - มาตรฐานล;ิ NO(A)EC – ความเขม้ขน้ไม่พบผล (อัน

ไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM - มาตรฐาน

ทางการของเม็กซโิก; NTP - ศูนยพ์ษิวทิยาแห่งชาต;ิ NZIoC - รายการสารเคม ีองประเทศนิวซแีลนด;์ OECD - องคก์ารเพื่อ

ความร่วมมอื ทางเศรษฐกจิและการพัฒนา; OPPTS - สา นักงานความปลอดภัยสารเคม ีละการป้อกันมลพษิ ; PBT – สารตกคา้ง

สะสมในสิง่มีชวีีต ิและเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมี องประเทศฟิลปิปินส;์  (Q)SAR – ความสัมพันธ์ของปฏิกริิยาและ

โครงสรา้งสามมติ(ิเชงิปรมิาณ); REACH - ขอบังคับ (คณะกรรมาธกิารยโุรป) เลขที ่1907/2006 ขอ้บังคับวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีน 

การประเมนิ การอนุญาต และการจ ากดัใชส้ารเคม;ี  SADT - อณุหภมูทิีส่าร สลายตวัไดเ้อง; SDS – เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย; 
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TCSI – รายการสารเคมขีองประเทศไตห้วัน; TDG - การขนสง่สนิคา้อันตราย; TSCA - กฎหมายควบคมุสารพษิ (สหรัฐอเมรกิา); 

UN - สหประชาชาต;ิ UNRTDG - คูม่อืการ ขนสง่สนิคา้อันตรายของสหประชาชาต;ิ vPvB – ตกคา้งไดม้ากและสะสมในสิง่มชีวีตี ิ

ไดม้าก; WHMIS – เอกสารระบบขอ้มลูวตัถอุนัตรายในสถานทีป่ฏบิัตงิาน 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่ึงพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


