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 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
 

DPM 
 

1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   DPM 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
เบอร์แฟกซ์:   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 
เบอร์โทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
 
2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

 
ค ำสัญญำณ                                                                อนัตรำย 
 

ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงั  
2.) อำจจะเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวติหำกกลืนกินและเขำ้สู่ระบบทำงเดินหำยใจ  
3.) อำจจะท ำใหเ้กิดกำรมึนงง วงิเวยีนศรีษะ  
4.) เป็นพิษกบัส่ิงมีชีวติในน ้ำ มีผลกระทบในระยะยำว 
5.) อำจสร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบสืบพนัธ์ุและทำรกในครรภ ์
ข้อควรระวงั :  
1.) หลีกเล่ียงกำรสูดดม ควนั ไอ หมอก ไอระเหย  
2.) หลีกเล่ียงกำรปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
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3.) หำกกลืนกิน น ำส่งโรงพยำบำลโดยด่วน หำ้มท ำใหอ้ำเจียน  
4.) หำกเขำ้ตำใหล้ำ้งดว้ยน ้ำสะอำด 15 นำที 
5.) หำกสัมผสัผวิหนงั ใหล้ำ้งออกดว้ยน ้ำสะอำด 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: Dipropylene Glycol Methyl Ether; DPGME 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DPM 100 34590-94-8 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ปรึกษำแพทย ์แสดงเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยัเม่ือพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป:  หำกหำยใจเขำ้ไป ใหเ้คล่ือนยำ้ยผูป่้วยออกไปท่ีอำกำศบริสุทธ์ิ ถำ้หำกผูป่้วยไม่
    หำยใจใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหำยใจ พบแพทย ์
การสัมผสัผวิหนัง:  ลำ้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยสบู่และน ้ำปริมำณมำก พบแพทย ์
การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 15 นำที พบจกัษุแพทย ์
การกลนืกนิ:   ห้ามท าให้อาเจียน ไม่ควรส่ิงใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ ลำ้งปำกดว้ยน ้ำ  
    น ำไปพบแพทย ์
 

5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้ำละอองฝอย แอลกอฮอลโ์ฟม  ผงเคมีแหง้หรือคำร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
Smoke, Fume, Incomplete combustion products, Oxides of carbon 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
ไม่มีขอ้มูล 
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล:  หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหย ควนัหรือแก๊ส 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: หำ้มปล่อยผลิตภณัฑล์งสู่ท่อระบำยน ้ำ 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด: เก็บในภำชนะท่ีเหมำะสมและปิดสนิทส ำหรับน ำไปก ำจดั 
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7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
ใชม้ำตรกำรกำรป้องกนัในกำรผจญเพลิงทัว่ไป 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
เก็บในท่ีเยน็ เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิทในท่ีระบำยอำกำศไดดี้ 

 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้มูล  
การควบคุมทางงวิศวกรรมที่เหมาะสม: ตำมหลกัชีวอนำมยัทัว่ไปในอุตสำหกรรม 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: อำจไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนักำรหำยใจ หำกตอ้งสัมผสัใชอุ้ปกรณ์กรองอำกำศ

ชนิด OV/AG (US) หรือชนิด ABEK (EU EN 14387) ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนักำร
หำยใจและทดสอบองคป์ระกอบและไดก้ำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH (US) 
หรือ CEN (EU). 

การป้องกนัดวงตา: ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัดวงตำท่ีผำ่นกำรทดสอบและไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน เช่น 
NIOSH (US) or EN 166(EU). 

การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมถุงมือขณะปฏิบติังำน ตรวจสอบถุงมือก่อนใชง้ำน ใชเ้ทคนิคในกำรถอด
ถุงมือ (ถอดถุงมือโดยไม่สัมผสักบัดำ้นนอก) เพื่อหลีกเล่ียงกำรสัมผสัของ
ผวิหนงักบัผลิตภณัฑ์ ก ำจดัถุงมือท่ีปนเป้ือนหลงักำรใชง้ำนตำมขอ้ก ำนดของ
กฏหมำยและมำตำกำรจดักำรท่ีดีของห้องปฏิบติักำร ลำ้งมือและเช็ดมือใหแ้หง้
เลือกถุงมือป้องกนัท่ีไดรั้บกำรรับรองจำก EU Directive 89/686/EEC และ
ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนจำก EN 374  

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคม ี
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินเฉพำะตวั อตัราการระเหย :   0.02(n- butyl acetate=1) 

จุดหลอมเหลว : ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่น : 0.949-0.960 g/cm3 ท่ี 30 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้   :  ละลำยได ้

จุดเดอืด  :  180-195 °C ความหนืด   :   ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ   : 0.4 kPa (0.75 mmHg) ท่ี 25 °C ความหนาแน่นของไอ   : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : ไม่มีขอ้มูล จุดวาบไฟ : 75 °C 
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ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียร 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่มีขอ้มูล 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  Avoid heat, sparks, open flames and other ignition sources. 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Strong oxidisers 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: Material does not decompose at ambient temperatures. 

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral,rat) : 5220 mg/kg 
อาการทีป่รากฏ:   ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพษิเร้ือรัง:  ไม่มีขอ้มูล 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา: ไม่มีขอ้มูล 
 

12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  Not expected to be harmful to aquatic organisms.  
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวน์ ้ำท่ีไม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: Not expected to demonstrate chronic toxicity to 
aquatic organisms. 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
การย่อยสลายทางชีวภาพ:  Expected to be readily biodegradable. 
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้มูล 
 
การเคลือ่นย้ายในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอืน่ๆ: ไม่มีขอ้มูล 
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13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: เรำแนะน ำใหติ้ดต่อกบัผูรั้บผิดชอบหรือบริษทัท่ีไดรั้บกำรอนุญำตใหก้ ำจดัของ

เสียประเภทน้ี ซ่ึงสำมำรถให้ค  ำแนะน ำกำรจดักำรหรือเผำสำรเคมี ตอ้งไดรั้บ
กำรดูแลเป็นพิเศษจำกหน่วยงำนของรัฐกฎระเบียบของส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  กำรก ำจดัตอ้งจดักำรตำมระเบียบขอ้บงัคบั 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1993      Class : Combustible Liquid    Packing group : III 
Proper shipping group : Combustible liquid, n.o.s. (DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER) 
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1993      Class : Combustible Liquid    Packing group : III 
Proper shipping group : Combustible liquid, n.o.s. (DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER) 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1993      Class : Combustible Liquid    Packing group : III 
Proper shipping group : Combustible liquid, n.o.s. (DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER) 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
GHS -ระบบการติดฉลาก: 
ข้อความแสดงอนัตราย 
ไม่มีขอ้มูล 
ข้อควรระวงั 
ไม่มีขอ้มูล 
สัญลกัษณ์อันตราย 
ไม่มีขอ้มูล 
R-phrase(s) 
ไม่มีขอ้มูล 
S-phrase(s)  
ไม่มีขอ้มูล 
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16. ข้อมูลอืน่ๆ 
บริษัทโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ให้ข้อมูลและข้อแนะน ำในเอกสำรน้ีอ้ำงอิงตำมข้อมูลท่ีผูผ้ลิตมี และ

น่ำเช่ือถือ แต่อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำง
ของขอ้ควรระวงัในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลำกรท่ี
ไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้จิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 


