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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Propylene glycol monomethyl ether acetate 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ - 

 สตูรทางเคม:ี  C6H12O3 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตวัท าละลายในอตุสาหกรรมส าหรับสารท าความสะอาดและสารเคลอืบ 

 

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 

 

การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อยที ่3 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคอืงดวงตา: ประเภทย่อยที ่2A 
 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS: 
รูปสญัลกัษณ์:  

 

 
 

 
 

ค าสญัญาณ (Signal Word):  ของเหลวตดิไฟ ค าเตอืน 

 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 1. ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู 

     2. ท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตา 

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั:  1. เก็บในทีอ่ากาศถา่ยเทด ี

     2. ปิดภาชนะใหส้นทิมดิชดิและเย็น 

     3. หลกีเลีย่งการสมัผัสดวงตา 

     4. เก็บใหห้า่งจากแหลง่จดุระเบดิทกุชนดิ 
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สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

ชือ่สารเคม ี(Synonyms) CAS No. ความเขม้ขน้ 

Propylene glycol monomethyl ether acetate  

(1-Methoxy-2-propanol acetate, Propylene glycol methyl ether acetate, 

Acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester, PGMEA, 2-Methoxy-1-
methylethyl acetate, 1-Methoxy-2-acetoxypropane, 2-Acetoxy-1-

methoxypropane, Propylene glycol 1-methyl ether, 2-acetate, PMA) 

108-65-6 100 % 

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

ยา้ยผูป่้วยออกจากสถานทีท่ีไ่ดรั้บการสมัผัส และขอค าแนะน าจากแพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ลา้งบรเิวณทีไ่ดรั้บการสมัผัสดว้ยน ้าสะอาด และขอค าแนะน าจากแพทย ์

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งบรเิวณทีไ่ดรั้บการสมัผัสดว้ยน ้าสะอาด และขอค าแนะน าจากแพทย ์

 
การรบัประทานเขา้ไป 

หา้มกนิอะไรเพิม่เตมิ หากเป็นไปไดใ้หด้ืม่น ้า และขอความชว่ยเหลอืจากแพทยท์นัท ี

 

อาการทีร่า้ยแรง 

  อาจมอีาการปวดศรีษะ ปวดทอ้ง หรอืเป็นลม 

 

หมายเหตถุงึผูป้ฐมพยาบาล 

 สวมอปุกรณ์ป้องกนัประเภท C 

 

หมายเหตถุงึแพทย ์

 ไมม่ยีารักษาโดยเฉพาะ การรักษาแน่นการรักษาตามอาการของผูป่้วย 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

 คารบ์อนไดออกไซด ์โฟมชนดิทนแอลกอฮอล ์ผงเคมแีหง้ หรอืหมอก 

 

สถานการณ์พเิศษทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งเกดิเพลงิไหม ้

 1. ควนัอาจประกอบดว้ยวัสดดุัง้เดมิทีน่อกเหนอืจากองคป์ระกอบของผลติภัณฑจ์ากการเผาไหมท้ีเ่ป็นพษิหรอืระคายเคอืง

 แตกตา่งกนั 

 2. ไอระเหยหนักกวา่อากาศ และอาจเคลือ่นทีไ่ดร้ะยะทางไกลและเกดิการสะสมทีพ่ืน้ทีต่ า่ อาจะเกดิการยอ้นกลบั 

 

แนวทางการผจญเพลงิ 

 1. กนัคนใหห้า่งจากบรเิวณทีม่เีพลงิไหม ้แยกหา่งจากบรเิวณนัน้ และไมเ่ขา้ไปโดยไมจ่ าเป็น 

 2. น าบรรจภุัณฑอ์อกหา่งจากสถานทีท่ีเ่กดิเพลงิไหมถ้า้เป็นไปได ้

 3. เพลงิไหมใ้กลพ้ืน้ทีจ่ัดเก็บ: ใชช้ดุควบคมุเพลงิอตัโนมัตหิรอืหัวฉดีพ่นอัตโนมัต ิจนกวา่ไฟจะดบั 

 4. อยา่ใชก้ารฉดีน ้าโดยตรงซึง่อาจท าใหไ้ฟลกุลามได ้

 5. อพยพออกทนัทหีากวาลว์นริภัยของถังดงัขึน้หรอืเปลีย่นส ี

 6. ท าใหถ้ังหรอืบรรจภุัณฑเ์ย็นลงดว้ยละอองจนกวา่ไฟจะดบั 
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อุปกรณป้์องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ 

 อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ ถงุมอืป้องกนั และชดุป้องกนัไฟ 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล 

 1. แยกบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งออกจากจดุร่ัวไหลจนกวา่จะท าความสะอาดเสร็จ 

 2. ก าจัดแหลง่ของการระเบดิทัง้หมดในบรเิวณใกลเ้คยีงกับจุดร่ัวไหล เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิเพลงิไหมห้รอืระเบดิ 

 3. เฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บการฝึกอบรมเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหท้ าความสะอาดจดุร่ัวไหล 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 1. หยดุการร่ัวไหลเพิม่เตมิถา้เป็นไปได ้

 2. ป้องกนัการร่ัวซมึลงสูด่นิและทอ่น ้าทิง้ 

 

วธิกีารท าความสะอาด 

 1. ลดไอระเหยดว้ยละออง และรวบรวมสารร่ัวไหลดว้ยผงหรอืทราย 

 2. รวบรวมทรายทีอ่ดัเม็ดแลว้ไวใ้นภาชนะทีต่ดิฉลากอยา่งถกูตอ้ง 

 3. ตดิตอ่ศนูยฉุ์กเฉนิส าหรับการร่ัวไหลจ านวนมาก 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การใชง้าน 

 1. เก็บใหห้า่งจากแหลง่จดุระเบดิทัง้หมด 

 2. หลกีเลีย่งการสมัผัสโดยตรงกบัดวงตา ผวิหนัง และเสือ้ผา้ และการสดูดม 

 3. การใชง้านตอ้งท าในทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก 

 4. หา้มสบูบรุีโ่ดยเด็ดขาด 

 5. ภาชนะทีใ่ชบ้รรจแุมจ้ะผ่านการลา้งท าความสะอาดแลว้ก็สามารถมไีอระเหยได ้ดังนัน้หา้มตดั เจาะ บด เชือ่ม หรอืด าเนนิการ

 ทีค่ลา้ยกนัหรอืใกลเ้คยีงกับภาชนะ 

 

การเก็บรกัษา 

 1. เก็บใหห้า่งจากการถกูแสงแดดโดยตรงเพือ่ลดแหลง่ทีม่าของการจดุระเบดิ เชน่ การสะสมความรอ้น ประกายไฟหรอืเปลวไฟ  

 2. ภาชนะทกุประเภทตอ้งปิดใหส้นทิ และตดิฉลากตลอดเวลา 

 3. การจัดเก็บตอ้งอยูห่า่งจากวัสดทุีไ่ม่สามารถเขา้กนัได ้

 4. ตรวจสอบการร่ัวไหลของภาชนะบรรจเุป็นระยะ 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

 
การควบคมุทางวศิวกรรม 

 1. ใชก้ารระบายไอเสยีเฉพาะที ่หรอืการควบคมุทางวศิวกรรมอืน่ ๆ เพือ่รักษาระดบัอากาศใหต้ า่กวา่ขอ้ก าหนด 
 2. หากไมม่ขีอ้ก าหนดในการก าจัด การระบายอากาศโดยทัว่ไปควรจะเหมาะสมส าหรับการใชง้านทกุวนั 

 

พารามเิตอรค์วบคมุ 

TWA STEL CEILING BEIs 

50 ppm 100 ppm - - 

 

มาตรการป้องกนัสว่นบุคคล 

 
 การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

 ควรสวมอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจเมือ่เกนิขอ้ก าหนดขดีจ ากดัทีรั่บได ้หากไมม่ขีอ้ก าหนดขดีจ ากดั ใหส้วมใสอ่ปุกรณ์
 ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจเมือ่มอีาการไมพ่งึประสงค ์เชน่ การระคายเคอืง หรอืไมส่บาย 
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 การป้องกนัมอื 

 สวมถงุมอืป้องกนัสารเคม ี

 
 การป้องกนัดวงตา 

 ใชแ้วน่ตานริภัยทีม่ทีีบ่งัดา้นขา้ง 
 

 การป้องกนัผวิและรา่งกาย 

 สวมเสือ้ผา้ทีส่ะอาด และปกปิดร่างกายมดิชดิ 
 

มาตรการสุขอนามยั 
 1. หลงัจากปฏบิตัหินา้ทีเ่สร็จ ควรถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออก ท าความสะอาดกอ่นใชค้รัง้ถัดไป พนักงานซกัผา้ตอ้งไดรั้บ

 ค าแนะน าเกีย่วกับความเป็นอนัตรายของสาร 

 2. หา้มรับประทานอาหารหรอืสบูบหุรีใ่นทีท่ างาน 
 3. ดแูลสถานทีท่ างานใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:   ของเหลว 

กลิน่:    อเีธอร ์

ระดบัของการไดร้บักลิน่:  - 

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  - 

ความไวไฟ (ของแข็ง,แก๊ส):   ไมส่ามารถใชไ้ดก้ับของเหลว 

จดุหลอมเหลว: ไมส่ามารถใชไ้ดก้ับของเหลว 

จดุเดอืด:  146 องศาเซลเซยีส 

จดุวาบไฟ:  42 องศาเซลเซยีส วธิทีดสอบ: ถว้ยปิด 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  354 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัการระเบดิ:  1.5% ~ 7.0% (200 องศาเซลเซยีส) 

ความดนัไอ:  3.8 mmHg (25 องศาเซลเซยีส)  

ความหนาแนน่ของไอ (อากาศ = 1): 4.6 

ความหนาแนน่ (น า้ = 1):   0.966 

คา่การละลายในน า้:  ความสามารถในการละลายน ้า 18.5% สามารถละลายไดใ้นตัวท าละลายอนิทรยี ์

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ของสาร):  - 

การสลายตวัทางความรอ้น:  - 

อตัราการระเหย:  0.39 (Butyl acetate = 1) 

 

 
การท าปฏกิริยิา:   มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะการจัดเก็บทีแ่นะน า 

 

ปฏกิริยิาอนัตรายทีเ่ป็นไปได:้ ป้องกนัไมใ่หส้มัผัสกับอากาศเป็นเวลานานหรอือาจกอ่ตวัเป็นเปอรอ์อกไซด ์

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  การสมัผัสกับอณุหภมูทิีส่งูขึน้อาจท าใหผ้ลติภัณฑส์ลายตวัได ้

  การสรา้งแกส๊ระหวา่งการสลายตวัอาจท าใหเ้กดิความดนัในระบบปิด 

  หลกีเลีย่งการสะสมของไฟฟ้าสถติ 

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:   กรดแก ่เบสแก ่และสารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิร์ุนแรง 

  

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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อนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: ผลติภัณฑจ์ากการสลายตวัขึน้อยูก่ับอณุหภมู ิอากาศ และการมอียูข่องวสัดอุืน่ ๆ การสลายตวั 

   ผลติภัณฑส์ามารถรวมและไม่จ ากดั เฉพาะกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั สรุป/หมายเหตุ 

ความเป็นพษิฉบัพลนั  

ทางผวิหนงั การสมัผัสเป็นเวลานานและซ ้า ๆ อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนัง
เล็กนอ้ย และมผีืน่แดงเฉพาะที ่

การสูดดม การสมัผัสเพยีงสัน้ ๆ (นาท)ี ไมก่อ่ใหเ้กดิผลเสยี แตอ่ย่างไรก็ตามความเสีย่ง

จะเกดิขึน้จากอณุหภมูทิีส่งูขึน้ 

อาจเกดิอาการไอ ปวดศรีษะ ระคายคอ และจาม  

การรบัประทานเขา้ไป ความเป็นพษิต า่หากกลนืกนิ ผลขา้งเคยีงอาจเกดิกบัการกลนืกนิปรมิาณมาก 

LD50：8532 มก./กก. (หนู, กลนืกนิ)  

LC50：4345 ppm/6 ชม. (หนู, การสดูดม) 

ดวงตา อาจระคายเคอืงตาเล็กนอ้ย และกระจกตาไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ย 

ความเป็นพษิเรือ้รงัหรอืผลกระทบระยะยาว อาการของการไดรั้บสารมากเกนิไปอาจสง่ผลตอ่ระบบทางเดนิหายใจ ตบั 

และไต อาจเกดิการงว่ง 

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 LC50 (ปลา): - 

 EC50 (สตัวน์ ้าไมม่กีระดกูสนัหลงั): - 

 ความเขม้ขน้ทางชวีภาพ: - 

 

ความทนทานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

การยอ่ยสลายเชงิแสง ครึง่ชวีติ (อากาศ): - 

   ครึง่ชวีติ (ผวิน ้า) : - 

   ครึง่ชวีติ (น ้าใตด้นิ) : - 

   ครึง่ชวีติ (ดนิ) : - 

 

ประสทิธิภ์าพในการสะสมทางชวีภาพ 

 ต า่ 

 

การเคลือ่นทีใ่นดนิ 

 สมัประสทิธิก์ารเคลือ่นทีใ่นดนิคอ่นขา้งสงู 

 

ขอ้มูลทางนเิวศวทิยาอืน่ๆ 

 - 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารบ าบดัของเสยี 

 1. การเผา 

 2. การฝัง 

 3. การก าจัดใด ๆ ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมายทอ้งถิน่ 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Propylene glycol monomethyl ether acetate 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 28 กมุภาพันธ ์2019 
หนา้ 6 ของ 6 

 
 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

หมายเลข UN: 1993 

ชือ่การขนสง่ UN: 1-Methoxy-2-propanol acetate 

ประเภทความเป็นอนัตรายในการขนสง่: 3  

กลุม่การบรรจ:ุ III 

ความเป็นอนัตรายตอ่ว ิง่แวดลอ้ม: ไมถ่อืวา่เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ขอ้ควรระวงัพเิศษ: - 

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

ขอ้บงัคบัทีใ่ช ้

 1. ราชบญัญัตคิวามปลอดภัยและอาชวีอนามัย 

 2. ขอ้บงัคบัส าหรับการตดิฉลากและการสือ่สารอนัตรายของสารเคมอีนัตราย 

 3. กฎความปลอดภัยบนทอ้งถนนและการจราจร  

 4. วธิกีารและสิง่อ านวยความสะดวกมาตรฐานส าหรับการจัดเก็บ การกวาดลา้ง และการก าจัดของเสยีอตุสาหกรรม 

 5. วสัดทุีเ่ป็นอนัตรายสาธารณะและก๊าซแรงดนัไวไฟทีก่ าหนดมาตรฐานและขอ้บงัคบัการควบคมุความปลอดภัย 

 6. การประเมนิและการจัดประเภทของกฎขอ้บงัคับเกีย่วกับสารเคมอีนัตราย 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

แหลง่ทีม่าของขอ้มูลส าคญัทีใ่ชใ้นการรวบรวมเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

 1. RTECS Database，TOMES CPS CD，Vol.71，2007  

 2. ChemWatch Database，2007-1  

 3. OHS MSDS Database，2007  

 4. HSDB Database，TOMES CPS CD，Vol.71，2007 

 

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

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เทา่ที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึวันที่

จัดท าเอกสาร ทา่นสามารถตดิต่อ Union Petrochemical เพือ่ตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสดุที ่Union Petrochemical มี

อยู่หรอืไม่ ขอ้มูลและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พื่อใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบตอ่การตรวจสอบจน

เป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น าผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม่ 

ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มูลทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไป

กับและ/หรือตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้านอย่างปลอดภัยใหแ้ก่ผูข้นถ่าย

เคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตใหน้ าเอกสารนี้ไปพิมพ์เผยแพร่ซ ้าหรือ

ถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 


