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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Ethylene Glycol Mono Ethyl Ether 

 ชือ่ทางการคา้: IGSOL –12026 E 

 ชือ่อืน่ๆ: 2-( ethoxy ethoxy ) – ethanol, Ethyl glycol 

 เลขรหสัซเีอเอส: 110-80-5 

 สตูรทางเคม:ี  C4H10O2 

 แนะน าใหใ้ช:้ ส าหรับใชใ้นหอ้งปฏบิตักิารและการผลติเทา่นัน้ 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยเูนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนน ี 
แขวงบางบ าหร ุเขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700  

 ขอ้มลูการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 
 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลูเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
ภาพรวมความฉุกเฉนิ 

ค าเตอืน! ของเหลวและไอสามารถตดิไฟได ้ระคายเคอืงตอ่ดวงตาและผวิหนัง อาจเป็นอนัตรายหากกลนืกนิหรอืสดูดม มผีล
ตอ่ไต 

 
ความเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

การสดูดม: สารมคีวามดนัไอต า่ ซึง่สามารถบง่ชีไ้ดว้า่หากสารนีไ้มไ่ดรั้บความรอ้นหรอือยูใ่นลกัษณะละออง จะมอีนัตราย
จากการหายใจเขา้ต า่ การสดูดมไอหรอืหมอกความเขม้ขน้สงูอาจเป็นอนัตรายตอ่ไต 
การกลนืกนั: การกลนืกนิอาจเป็นอนัตรายตอ่ไต ระบบประสาท และระบบทางเดนิหายใจ 
การสมัผสัทางผวิหนงั: อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงเล็กนอ้ย 
การสมัผสัทางตา: ระคายเคอืงเล็กนอ้ย อาจท าใหเ้กดิรอยแดงและเจ็บปวดเล็กนอ้ย 
การสมัผสัเรือ้รงั: ไมพ่บขอ้มลู 
ความรนุแรงขึน้ของเงือ่นไขทีม่อียูก่อ่น: ไมพ่บขอ้มลู 
 

หมายเหต:ุ สารนีไ้มค่วรใชน้อกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไมไ่ดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพ

พบวา่การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
 ไมไ่ดร้ะบไุว ้ 
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสดูดม 

ผูท้ีส่ดูดมสารควรยา้ยไปอยูใ่นทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และพักผอ่น 

 

การสมัผสัทางดวงตาและผวิหนงั 

ไอระเหยทีม่คีวามเขม้ขน้สงูระคายเคอืงตอ่ดวงตาและผวิหนัง ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก 

 



 

ชือ่ผลติภัณฑ:์ Ethylene Glycol Mono Ethyl Ether 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 7 กนัยายน 2015 

หนา้ 2 ของ 5 

 
 

การรบัประทานเขา้ไป 

ใหผู้ป่้วยดืม่น ้าปรมิาณมาก ท าใหอ้าเจยีน รักษาตามอาการ รับค าแนะน าจากแพทยท์ันทหีากสมัผัสกบัวสัดโุดยการกลนืกนิ

ทางภายนอกหรอืภายใน 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม   
น ้า คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) โฟม  สารเคมแีหง้ 

 

ความเสีย่งเฉพาะ 

 ตดิไฟได ้สามารถเกดิกา๊ซหรอืไอระเหยทีเ่ป็นอนัตรายขึน้ไดใ้นกรณีเกดิเพลงิไหม ้ใชม้าตราการเพือ่ป้องกนัการเกดิไฟฟ้า

สถติ 

  

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

มาตรการป้องกนัสว่นบคุคล 

อยา่สดูดมไอระเหย/ละอองลอย หลกีเลีย่งการสมัผัสสาร 

 

ข ัน้ตอนการท าความสะอาด/การดดูซบั 

ใชว้สัดดุดูซบัของเหลว (เชน่ ขีเ้ลือ่ย ทราย ดนิเหนยีว ฯลฯ) สง่ตอ่เพือ่น าไปก าจัด ท าความสะอาดพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบ 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้น ใชง้าน 

ไมม่ขีอ้ควรระวงัเป็นพเิศษนอกเหนอืจากอปุกรณ์ความปลอดภยัมาตราฐาน เชน่ แวน่ตาและถงุมอื 

 

การเก็บรกัษา 

 เก็บในพืน้ทีท่ีเ่ย็นและมอีากาศถา่ยเทด ีปิดภาชนะใหส้นทิ 
 

 
การป้องกนัสว่นบคุคล 
 

อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: จ าเป็นเมือ่มไีอ/ละอองลอย เกดิขึน้ 
 
อปุกรณ์ป้องกนัมอื: ตอ้งใชถ้งุมอื 

 

อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา: ตอ้งใชแ้วน่ตานริภยั 

 

สขุอนามยัในอุตสาหกรรม: เปลีย่นเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนสารเคม ีแนะน าใหใ้ชค้รมีป้องกันผวิหนัง ลา้งมอืหลังจากท างานกับ

สาร หลกีเลีย่งใหภ้าชนะอยูใ่นสภาพเปิด 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มลู

เพิม่เตมิ 

 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

ส:ี ไมม่สี ี

กลิน่: มกีลิน่ออ่น 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 
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ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส): ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ความหนาแนน่:    ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ความถว่งจ าเพาะ (ที ่20 องศาเซลเซยีส): ประมาณ 0.930 

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): ไมไ่ดร้ะบไุว ้

จดุวาบไฟ :  45 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสงูสดุและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ(LEL): ไมไ่ดร้ะบไุว ้       

คา่สงูสดุ(UEL): ไมไ่ดร้ะบไุว ้

อณุหภมูทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

จดุเดอืด/ชว่ง:   ประมาณ 135 องศาเซลเซยีส   

อณุหภมูกิารสลายตวั:  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ความหนาแนน่ไอ: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ความดนัไอ:        ไมไ่ดร้ะบไุว ้   

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

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

คา่การละลาย: น า้:   สามารถละลายได ้

 เอทานอล: สามารถละลายได ้

 อะซโีตน:  สามารถละลายได ้

ความหนดื: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

จดุหลอมเหลว: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

น า้หนกัโมเลกลุ: 90.12  

การดดูซมึความชืน้: ม ี

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอณุหภมู:ิ ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

 
สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: การสมัผัสกบัแสงแดดโดยตรง อากาศรอ้น และอยูห่า่งจากประกายไฟฟ้ารวมทัง้สารไวไฟ 

  

วสัดทุีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง โลหะแอลคาไลน ์

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: ไมพ่บผลติภณัฑท์ีเ่ป็นอนัตราย 

 

สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรปุ/หมายเหต ุ

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LD50 > 3000 มก./กก. ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

ขอ้มลูในอนาคต 

 ควรใชง้านผลติภณัฑอ์ยา่งระมัดระวงัตามปกต ิเมือ่ตอ้งสมัผัสกบัสารเคม ี

 

สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

เมือ่ปลอ่ยลงสูด่นิ น ้า สารนีอ้าจยอ่ยสลายทางชวีภาพไดใ้นระดบัปานกลาง และคาดวา่จะไมม่กีารระเหยอยา่งมนัียส าคญั 

คาดว่าสารนี้ไม่กอ่ใหเ้กดิการสะสมทางชวีภาพอย่างมนัียส าคัญ เมือ่ปล่อยออกสูอ่ากาศคาดว่าสารจะย่อยสลายไดง้่าย

โดยปฏกิริยิาทีท่ ากบัอนุมลูไฮดรอกซลิทีผ่ลติดว้ยแสง  

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

  

ท าความสะอาดดว้ยสารเฉื่อย เชน่ ทราย ก าจัดออกตามระเบยีบขอ้บังคับของทอ้งถิน่ หา้มระบายออกในระบบระบายน ้า

ทิง้ การก าจัดควรเป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ของรัฐหรอืระดบัประเทศ 

 

สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่ 

 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ    1171 

 หมายเลขออีารจ์:ี    127 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 กลุม่ของเหลวไวไฟ:    III 

 รหสัแฮสเคม:     2s 

 อเีอซ:ี      26  

 

ทางทะเล   

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ    1171 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 กลุม่การบรรจ:ุ       III- 

 

ทางอากาศ  

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ    1171 

 ประเภทและประเภทยอ่ยของความเป็นอนัตราย: 3 

 กลุม่การบรรจ:ุ       III 

 

สว่น 15 ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

ชือ่สาร: 

IGSOL-12026E (Ethylene glycol mono ethyl ether) 

 

มาตราฐานสมาคมป้องกนัอคัคภียัแหง่ชาต ิ(NFPA): 

สขุภาพอนามัย: 1   ความไวไฟ: 1   ความไวในปฏกิริยิา: 0 

 

ฉลากค าเตอืนอนัตราย: 

ค าเตอืน! ของเหลวและไอสามารถตดิไฟได ้ระคายเคอืงตอ่ดวงตาและผวิหนัง อาจเป็นอนัตรายหากกลนืกลนิหรอืสดูดม 
มผีลตอ่ไต 
 

ฉลากขอ้ควรระวงั: 

เก็บใหห้า่งจากความรอ้นและเปลวไฟ หลกีเลีย่งการสมัผัสตา ผวิหนัง และเสือ้ผา้ หลกีเลีย่งการหายใจเอาไอระเหยเขา้

ไป ปิดภาชนะ ใชง้านเฉพาะทีท่ีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ ลา้งใหส้ะอาดหลงัการใชง้าน 

 

สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ 

 

N/A = ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

ขอ้มูลนี้เกีย่วขอ้งกับเฉพาะผลติภัณ์ที่กล่าวถงึขา้งตน้ตามที่จัดหามา และอาจไม่ถูกตอ้งหากใชก้ับผลติภัณฑ์อื่นหรือใชก้ับ

กระบวนการผลติอืน่ เป็นความรับผดิชอบของผูใ้ชเ้องในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลมคีวามเหมาะสมและครบถว้นส าหรับการ

ใชง้านผลติภณัฑน์ีโ้ดยเฉพาะ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านีจั้ดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รอืไม่ หากผูซ้ ือ้น า

ผลติภัณฑน์ีไ้ปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกบัและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภยัใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพรซ่ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 

 


