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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Diethylene Glycol  

 ชือ่ทางการคา้: Diethylene Glycol; DEG 

 ชือ่อืน่ๆ:     2,2'-Oxydiethanol Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol 

 สตูรทางเคม:ี  O(CH2CH2OH)2 

 แนะน าใหใ้ช:้                       สว่นใหญ่ใชเ้ป็นสารมัธยันตร(์Intermediate) ส าหรับการผลติโพลเีอสเตอรเ์รซนิไม่อิม่ตวั, 
                                      โพลเีอสเตอรโ์พลอีอล, เทอรโ์มพลาสตกิโพลยีูรเีทน, อมิัลซไิฟเออรแ์ละมอรโ์ฟลนี ยิง่ไป

                            กวา่นัน้ DEGยังใชใ้นงานทีต่อ้งการการดดูความชืน้ สารหลอ่ลืน่และระเหยยาก เชน่ พลาส-                                    
                                                 ตไิซเซอร,์ ตวัท าละลายในหมกึพมิพ,์ น ้ามันหลอ่ลืน่ในผลติภัณฑส์ิง่ทอ, สารทีม่ ี

                                                 ความสามารถในการดดูซบัความชุม่ชืน้ไดด้ ีและสารทีด่ดูน ้า                                                                                                                                                                                                        
 

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 

 
สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการก ากบัดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่

สารอนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

การจ าแนกประเภท: 

ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

องคป์ระกอบฉลาก: 
รูปสญัลกัษณ์:  

 
 

 
 

 

ค าสญัญาณ (Signal Word): ค าเตอืน 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

 ดา้นสขุภาพ:  H302:  เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 

  

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 ไมม่ ี

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

 ไมม่ ี

 

ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

 ไมไ่ดร้ะบไุว ้
ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  
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 ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

หมายเหตุ: สารนี้ไม่ควรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไม่ไดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพ

พบวา่ การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

DIETHYLENE GLYCOL 111-46-6 100%  

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย

ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

หากสดูดมเขา้ไปใหเ้คลือ่นยา้ยผูป้ระสบเหตุไปในทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์หากหยุดหายใจใหท้ าการชว่ยผูป้ระสบเหตหุายใจ

โดยการผายปอด และปรกึษาแพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

 ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละน ้าปรมิาณมาก ปรกึษาแพทย ์

 

การสมัผสัดวงตา 

 ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมากอย่างนอ้ย 15 นาทแีละปรกึษาแพทย์ 

 

การรบัประทานเขา้ไป 

 ไมค่วรใหอ้ะไรทางปากกับผูท้ีไ่มม่สีต.ิ บว้นปากดว้ยน ้า. ปรกึษาแพทย ์ 

 

ผลกระทบเฉยีบแบบพลนัและอยา่งชา้ 
 อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุไดอ้ธบิายไวใ้นฉลาก (ดสูว่นที ่2) และ / หรอืในสว่นที ่11 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    ใชส้เปรยน์ ้า, ใชโ้ฟมดบัเพลงิทีม่คีวามสามารถในการตอ่ตา้นแอลกอฮอล,์ สารเคมแีหง้  

                                           หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  ไมไ่ดร้ะบไุว ้
 

การผจญเพลงิ 

ค าแนะน าในการผจญเพลงิ: สวมอปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีังอากาศตดิตัว สวมชดุป้องกนัเต็มรูปแบบ 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาไหมผ้ลติภณัฑ:์ คารบ์อนออกไซด ์

 

อืน่ๆ: ท าใหภ้าชนะ / ถังเย็นลงดว้ยละอองน ้า 

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]: 143 องศาเซลเซยีส  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต า่สดุ (LEL): 2 คา่สงูสดุ (UEL): 
12.3 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  372 องศาเซลเซยีส  
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สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล 

ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล หลกีเลีย่งการหายใจเอาไอหมอกหรอืกา๊ซ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอ 

อพยพบคุลากรไปยังพืน้ทีป่ลอดภัย 

 

อุปกรณป้์องกนั 

สวมชดุป้องกนัเต็มรูปแบบ สวมแวน่ตานริภัย สวมรองเทา้นริภัย สวมถงุมอืนริภัย 

 

กระบวนการฉุกเฉนิ 

การร ัว่ไหลปรมิาณมาก: - 

 

การร ัว่ไหลเล็กนอ้ย: ดดูซับดว้ยวัสดุทีม่ผีลผูกพันกับของเหลว (ไดอะตอมไมท,์ ทราย, สารยดึเกาะกรด, สารยดึเกาะ

สากล, ขีเ้ลือ่ย) 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

มกีารป้องกนัการร่ัวไหลเพิม่เตมิโดยทีส่ามารถจัดการไดอ้ยา่งปลอดภัย อยา่ปลอ่ยใหผ้ลติภัณฑเ์ขา้สูท่อ่ระบายน ้า 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบัการบรรจแุละการท าความสะอาด 

ซบัดว้ยวสัดดุดูซบัเฉือ่ยและทิง้เป็นของเสยีอนัตราย เก็บในภาชนะปิดทีเ่หมาะสมเพือ่น าไปก าจัด 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้น ใชง้าน 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศ/ไอเสยีในทีท่ างานทีด่ ี

 

การเก็บรกัษา 

เก็บในทีเ่ย็น ปิดภาชนะใหแ้น่นในทีแ่หง้และมอีากาศถา่ยเทสะดวก ภาชนะทีเ่ปิดจะตอ้งปิดผนกึอย่างระมัดระวงัและวาง

ตัง้ในแนวตรงเพือ่ป้องกนัการร่ัวไหล  

 

พืน้ทีจ่ดัเก็บ: พืน้ทีด่ าเนนิกระบวนการและการบรรจใุนรถบรรทกุ 

เง ือ่นไขของสารเคมทีีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้ กกัเก็บความชืน้ดว้ยไนโตรเจน ไวตอ่ความรอ้น ระดับการจัดเก็บ (TRGS 510): 

ของเหลวจากการเผาไหม ้หลกีเลีย่งแหลง่ก าเนดิประกายไฟ – หา้มสบูบหุรี ่
 

 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 

ใชง้านตูด้ดูควนัสารเคมอียา่งถูกตอ้งซึง่ออกแบบมาส าหรับสารเคมอีนัตรายและมคีวามเร็วหนา้เฉลีย่อย่างนอ้ย 100 ฟตุตอ่
นาท ี

 
การป้องกนัสว่นบุคคล 

 

อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล: สวมชดุป้องกนัเต็มรูปแบบ สวมแวน่ตานริภัย สวมรองเทา้นริภัย สวมถงุมอืนริภัย 

สุขอนามยัส่วนบุคคล: ควรปฏิบัตติามมาตรการป้องกันตามปกตใินการจัดการสารเคมี เก็บใหห้่างจากอาหารและ

เครือ่งดืม่ ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกทนัท ีลา้งมอืระหวา่งพักและหลงัเลกิงาน 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
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ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:     ของเหลวหนดื 

ส:ี ไมม่สี ี

กลิน่: เล็กนอ้ย 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส): 1.12 [ทีเ่กีย่วกบัน ้า] [ตามทีค่ านวณได]้ 

ความหนาแนน่:  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ):  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

จดุวาบไฟ :    143 องศาเซลเซยีส (ถว้ยปิด) 

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL): 2         

คา่สงูสดุ (UEL): 12.3 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้    372 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:  245 องศาเซลเซยีส   

อุณหภูมกิารสลายตวั:    240 องศาเซลเซยีส   

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):  3.66 

ความดนัไอ:                          0.04 เฮกโตปาสคาล  

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):  < 0.01 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):   5.0 – 8 ที ่500 กรัม/ลติร ที ่20 องศาเซลเซยีส 

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้):  -1.999 

คา่การละลายในน า้: ละลายไดอ้ย่างเต็มที ่

ความหนดื: 35.7 มลิลปิาสคาลวนิาท ีที ่20 องศาเซลเซยีส  

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: -10 องศาเซลเซยีส 

จดุหลอมเหลว: -10 องศาเซลเซยีส 

น า้หนกัโมเลกุล: 106.12 กรัม/โมล   

การดดูซมึความชืน้: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอุณหภูม:ิ ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

 
การเกดิปฏกิริยิา: ไมท่ราบปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย 

 

ความเสถยีร:  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

เง ือ่นไขทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ความรอ้นในอากาศ การสมัผัสกบัความชืน้ 

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  สารออกซไิดซท์ีแ่รง, กรดแก,่ สงักะส ี

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั:              ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัอืน่ๆ – ไมม่ขีอ้มลูในเหตกุารณ์เพลงิไหม:้ ดสูว่นที ่5 

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหตุ 

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LD50 > 12565 มก./กก.  

ความเป็นพษิฉับพลนั (มนุษย)์: LD50 > 1000 มก./กก.  

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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ผวิหนงั  

ความเป็นพษิฉับพลบั (กระตา่ย): LD50 > 11,890 มก./กก.  

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

การเคลือ่นทีใ่นดนิ 

ไมม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ  

 

ขอ้มูลเชงินเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง ปลาซวิหัวโต LC50 75200 มก./ลติร 

 

ศกัยภาพในการตกคา้งยาวนาน ความสามารถในการยอ่ยสลาย และการสะสมทางชวีภาพ 

ตวักลาง ประเภทการทดสอบ ระยะเวลา ผลการทดสอบ 

- ความสามารถในการยอ่ยสลายทางชวีภาพไดง้่ายตามมาตรฐาน 28 วัน เปอรเ์ซ็นตก์ารยอ่ยสลาย 90 - 100 

ปลาออฟีรส์ทีอง การสะสมทางชวีภาพ 3 วัน 0.05 มก./ลติร 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

การก าจดัของเสยี 

 ก าจัดเป็นผลติภัณฑท์ีไ่มไ่ดใ้ชแ้ลว้ 

 

การก าจดับรรจภุณัฑป์นเป้ือน 

 ทิง้วสัดทุีป่นเป้ือนเป็นของเสยีตามขอ้ 13 ท าความสะอาดพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบ 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ   ไมเ่กีย่วขอ้ง (ไมใ่ชส่นิคา้อนัตราย) 

 หมายเลขสหประชาชาตใินการขนสง่: ไมเ่กีย่วขอ้ง (ไมใ่ชส่นิคา้อนัตราย) 

 ประเภทการขนสง่:   ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 กลุม่การบรรจ:ุ      ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 มลพษิทางทะเล:    ไมม่ ี

 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช:้   ไมม่ขีอ้มลู 

  

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

สารนีถ้อืเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์องสหประชาชาต ิGHS 

 

สถานะทางกฎหมายและกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

กฎระเบยีบ / กฎหมายดา้นความปลอดภัยสขุภาพและสิง่แวดลอ้มทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับการตดิฉลากสารเคมหีรือสาร

ผสมตามขอ้บงัคบั (EC) เลขที ่1272/2008: สารดงักลา่วไดรั้บการจัดประเภทและตดิฉลากตามระเบยีบ CLP 

  

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

N/A = ไมไ่ดร้ะบุไว ้

 

วนัทีอ่อกลา่สดุ: 3/1/2019 

 

ค าอธบิายของเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัทีเ่ปลีย่นแปลง: การระบคุวามเป็นอนัตราย 
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ค าอธบิายตวัยอ่: 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service 

ระเบยีบ CLP [1] (ส าหรับ "การจ าแนกประเภทการตดิฉลากและการบรรจหุบีห่อ" [2]) เป็นขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟลข์อ้มูลเอกสารความปลอดภยั: 

  

 แหลง่อา้งองิปฐมภมู:ิ - 

  

 แหลง่อา้งองิทตุยิภมู:ิ Diethylene-glycol Sigma (2)_139.pdf 

 

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

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 

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

 


