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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Ethylene glycol mono ethyl ether Acetate  

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ เอสเตอร ์ 

 สตูรทางเคม:ี  C6H12O3 

 แนะน าใหใ้ช:้ ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 

 

เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 
 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

สารนีอ้าจท าใหเ้กดิสารเปอรอ์อกไซดท์ีส่ามารถระเบดิได ้สารนีท้ าใหร้ะคายเคอืงตอ่ดวงตาและระบบทางเดนิหายใจ 

 ดวงตา: 

 กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงปานกลางตอ่ดวงตา 
 ผวิหนงั: 

 ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ผวิหนังเล็กนอ้ย อาจเป็นอนัตรายไดเ้มือ่ดดูซมึผ่านผวิหนัง 
 การกลนืกนิ: 

อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิอาหาร มอีาการปวดศรีษะ เวยีนศรีษะ คลืน่ไสอ้าเจยีน รวมถงึกอ่ใหเ้กดิ
การบาดเจ็บของตบัและไต 

การสดูดม: 

ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ อาจเป็นอนัตรายเมือ่หายใจเขา้ไป 
 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 

Ethylene glycol mono ethyl ether Acetate 111-15-9 99.7% 

Water 7732-18-5 0.1% 

Ethylene glycol mono ethyl ether 203-804-1 0.2% 

 
มวลโมเลกลุ:  132 

สตูรโครงสรา้ง:  C6H12O3 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย

ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
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สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังสถานทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และใหพั้กผ่อนในลกัษณะทีผู่ป่้วยสามารถหายใจไดส้ะดวก 

 

การสมัผสัทางดวงตาและผวิหนงั 

 ไอระเหยของสารทีค่วามเขม้ขน้สงูท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตาและผวิหนัง ใหล้า้งดว้ยน ้าสะอาดเป็น

จ านวนมาก 

 

การกลนืกนิเขา้ไป 

 ใหผู้ป่้วยดืม่น ้าสะอาดปรมิาณมาก ท าใหอ้าเจยีน รักษาตามอาการของผูป่้วย ขอค าแนะน าและค าปรึกษาที่

เหมาะสมจากแพทย ์
 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:  ใชน้ ้า คารบ์อนไดออกไซด(์CO2) โฟม หรอืสารเคมแีหง้เพือ่ดบัเพลงิ 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิข ึน้จากสารเคม ี

สารเคมสีามารถตดิไฟได ้สว่นผสมของไอระเหยกับอากาศอาจท าใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด ้ใชม้าตรการป้องกันการท าใหเ้กดิ

ไฟฟ้าสถติ 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

มาตรการป้องกนัสว่นบุคคล 

หา้มสดูดมไอระเหยของสารเคม ีหลกีเลีย่งการสมัผัสโดยตรงกบัสารเคม ี

 

การจดัการท าความสะอาดสารร ัว่ไหล 

ใชว้สัดดุดูซบัของเหลว เชน่ ทราย ดนิแหง้ ในการดดูซบัและท าความสะอาดบรเิวณทีส่ารเคมร่ัีวไหล 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน 

ไมม่ขีอ้ควรระวงัพเิศษเฉพาะ นอกเหนอืจากอปุกรณ์ความปลอดภัยพืน้ฐาน เชน่ ถงุมอื แวน่ตากนัสารเคม ี

 

การเก็บรกัษา 

เก็บในสถานทีท่ีเ่ย็นและมกีารถา่ยเทอากาศด ีปิดฝาภาชนะเมือ่ไมใ่ชง้านใหส้นทิ  
 

 
อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

 อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ: จ าเป็นเมือ่มไีอระเหยหรอืละอองของสารเคมเีกดิขึน้ 
 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
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 อุปกรณป้์องกนัดวงตา: จ าเป็นตอ้งใชแ้วน่ตากนัสารเคม ี
 

 อุปกรณป้์องกนัมอื: จ าเป็นตอ้งใชถ้งุมอืกนัสารเคม ี

 

อุปกรณป้์องกนัทางอุตสาหกรรม: เปลีย่นเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนสารเคม ีแนะน าใหใ้ชผ้ลติภัณฑป้์องกนัผวิหนัง ลา้ง

มอืใหส้ะอาดหลงัเสร็จสิน้การใชง้าน หลกีเลีย่งการใชส้ารเคมใีนสภาพแวดลอ้มเปิด 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

 

สถานะทางกายภาพ:  ของเหลว 

ส:ี    ใส / ไมม่สี ี

กลิน่:    มกีลิน่เฉพาะตวั 

ชว่งจดุเดอืด:   150 – 160 องศาเซลเซยีส 

จดุวาบไฟ:    ประมาณ 57 องศาเซลเซยีส 

อุณหภูมติดิไฟไดเ้อง:   ประมาณ 235 องศาเซลเซยีส 

คา่ความถว่งจ าเพาะที ่20/20 องศาเซลเซยีส: ~0.975 

ความสามารถในการละลาย: สามารถละลายไดใ้นน ้า 

 

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  วสัดทุีไ่มส่ามารถเขา้กนัได ้การสมัผัสกบัอากาศเป็นเวลานาน การสมัผัสโดยตรงกับ

แสงแดด 

 

สารเคมทีีต่อ้งหลกีเลีย่ง:   สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิร์ุนแรงและสารทีม่ฤีทธิเ์ป็นดา่งแก ่

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: คารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) และคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ปฏกิริยิาการสงัเคราะหพ์อลเิมอรท์ีเ่ป็นอนัตรายจะไมเ่กดิขึน้ 

 

  

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ผลกระทบตอ่สขุภาพ 

 

 ระบบทางเดนิหายใจ: เป็นพษิเล็กนอ้ย 

 ผวิหนงั:   การสมัผัสบอ่ยครัง้อาจท าใหเ้กดิเป็นผืน่แดงหรอืรอยแดงชัว่คราว เป็นพษิจากการ  

   ดดูซมึทางผวิหนัง 

 ดวงตา:   ท าใหร้ะคายเคอืง 

 การกลนืกนิ:  เป็นพษิปานกลาง 

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 

LD50 (ทางปาก หนู): 3,900 มลิลกิรัมตอ่กโิลกรัม 

 

การยอ่ยสลายของสารเคม ี

ผลติภัณฑอ์าจยอ่ยสลายทางชวีภาพไดใ้นระดบัปานกลาง 

 

ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 ควรใชส้ารเคมดีว้ยความระมัดระวงั 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

ท าความสะอาดดว้ยสารเฉื่อย เชน่ ทราย ก าจัดสารนี้ตามกฎขอ้บังคับของทอ้งถิน่นัน้ ๆ หา้มก าจัดและระบายออกผ่านระบบท่อน ้า

ทิง้ การก าจัดตอ้งเป็นไปตามขอ้กฎหมายทอ้งถิน่หรอืขอ้กฎหมายของประเทศ 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ  1172 

 ฉลาก:     ของเหลวไวไฟ 

 ประเภทของความเป็นอนัตราย:  3 

 มลภาวะทางทะเล:   ไมม่ ี

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

ชือ่สารเคม:ี Ethylene glycol mono ethyl ether Acetate 

 

การตดิฉลากตามขอ้ก าหนดของ EC 

สญัลกัษณค์วามเป็นอนัตราย:  XI 

ขอ้ความบอกความเสีย่ง:   R36 / 37 ระคายเคอืงตอ่ดวงตาและระบบทางเดนิหายใจ 

ขอ้ความบอกมาตรการความปลอดภยั: S26 เมือ่เขา้ตาใหล้า้งทนัทดีว้ยน ้าปรมิาณมาก 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

N/D = ไมไ่ดก้ าหนดไว,้ N/A = ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้มูลนี้เกีย่วขอ้งเฉพาะกับผลติภัณฑท์ีก่ลา่วถงึขา้งตน้ซึง่อาจไม่ถูกตอ้งเมือ่ใชข้อ้มูลนี้กับผลติภัณฑอ์ืน่หรอืในกระบวนการอืน่ ๆ 

ผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูนัน้ถูกตอ้งและเหมาะสมครบถว้นส าหรับการใชง้านผลติภัณฑน์ี ้
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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


