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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
PM SOLVENT 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   PM SOLVENT   
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ ผูจ้  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                                                                   ระวงั 
           
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยท่ีไวไฟ 
2.) อนัตรำยหำกกลืนกิน 
3.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ ผวิหนงัและระบบทำงเดินหำยใจ 
4.) อำจเกิดควำมเส่ียงต่อสุขภำพถำ้สูดดมเป็นระยะเวลำนำน 
5.) ระคำยเคืองดวงตำอยำ่งรุนแรง 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกแหล่งก ำเนิด ประกำยไฟ/ออกไซด์-หำ้มสูบบุหร่ี 
2.) พื้นท่ีท ำงำนควรระบำยอำกำศไดดี้ 
3.) สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล: แวน่ตำนิรภยั ถุงมือและผำ้ปิดจมูก  
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4.) เก็บภำชนะบรรจุในท่ีท่ีระบำยอำกำศไดดี้ 
5.) หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัดวงตำ 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: Propyleneglycol monomethyl ether ,Propylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol, 2-
Methoxy-1-methylethanol, PGME, 1-Methoxy-2-hydroxypropane. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
PM SOLVENT 100 107-98-2 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ผูป้ฏิบติังำนควรสวมชุดป้องกนัสำรเคมี (เช่น ชุดป้องกนัสำรเคมี,  

หนำ้กำกป้องกนัแบบเตม็หนำ้, ถุงมือป้องกนัสำรเคมี, รองเทำ้บูท๊นิรภยั ฯลฯ) 
การหายใจเข้าไป:  เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยออกไปท่ีอำกำศบริสุทธ์ิ ถำ้หำกผูป่้วยไมห่ำยใจใหใ้ช ้

เคร่ืองช่วยหำยใจ ถำ้หำยใจไม่สะดวกใหใ้ชอ้อกซิเจนช่วยในกำรหำยใจ  
พบแพทย ์

การสัมผสัผวิหนัง:  ลำ้งบริเวณท่ีสัมผสัน ้ำอยำ่งนอ้ย 5 นำที พบแพทย ์หำกเกิดกำรระคำยเคือง ลำ้ง 
ท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้, รองเทำ้ ท่ีปนเป้ือน ก่อนจะกลบัมำใชง้ำนใหม่ 

การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 20 นำที ถำ้ยงัระคำยเคืองพบจกัษุแพทย ์
การกลนืกนิ:   ไม่ควรใหส่ิ้งใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ ห้ามท าให้อาเจียน ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้ำ  

240-300 มิลลิลิตร พบแพทย ์
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม  ผงเคมีแหง้  คำร์บอนไดออกไซด์ พอลิเมอร์โฟม 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หำ้มใชน้ ้ำฉีดโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
คำร์บอนไดออกไซด,์ ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศจะแพร่กระจำยไปยงัพื้นท่ีต่ำงๆ อำจเกิดกำรยอ้นกลบัเม่ือเจอ
แหล่งก ำเนิดไฟ และอำจเกิดกำรรวมตวัเป็นเปอร์ออกไซดเ์ม่ือสัมผสักบัอำกำศ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจแบบอดัอำกำศ (SCBA) ส ำหรับกำรดบัเพลิงในกรณีท่ีจ ำเป็น และชุดดบัเพลิง 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล :  สวมอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล ก ำจดัแหล่งก ำเนิดไฟภำยในบริเวณใกลเ้คียง 

จุดท่ีหกร่ัวไหล เพื่อหลีกเล่ียงกำรเกิดไฟไหม ้หรือระเบิด อนัตรำยจำกกำร 
ระเบิดของไอ หำ้มปล่อยลงท่อระบำยน ้ำ หำ้มสูบบุหร่ี หำ้มบุคคลท่ีไม่จ  ำเป็น  
ไม่มีกำรป้องกนัเขำ้ในพื้นท่ี และไม่มีคนอยูใ่นพื้นท่ีต ่ำ  

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: ป้องกนักำรร่ัวไหลลงสู่ดิน, คูน ้ำ, ท่อระบำยน ้ำ, ทำงเดินน ้ำ และ/หรือน ้ำใตดิ้น 
สำมำรถดูขอ้มูลในหวัขอ้ท่ี 12 ขอ้มูลดำ้นนิเวศวทิยำ 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด: 
ดูดซบัดว้ยทรำย, ดิน และวสัดุดูดซบัแบบเฉ่ือย  กรณีสำรหกร่ัวไหลเล็กนอ้ย: 
ใชส้ำรดูดซบั และเก็บใหมิ้ดชิดพร้อมติดป้ำย กรณีสำรหกร่ัวไหลปริมำณมำก:
ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม หรือจดักำรอยำ่งเร่งด่วน 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
เก็บใหห่้ำงจำกประกำยไฟ หลีกเล่ียงกำรสูดดมไอหรือหมอก จดัเก็บในท่ีท่ีระบำยอำกำศไดดี้ และจ ำนวนนอ้ย
ท่ีสุดเท่ำท่ีท ำได ้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัไฟ และกำรหกร่ัวไหลฉุกเฉิน ปิดภำชนะให้แน่น ติดป้ำย 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:   
จดัเก็บในสถำนท่ีร่ม, เยน็, แหง้  ในท่ีระบำยอำกำศไดดี้ เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิท เก็บใหห่้ำงจำกวสัดุท่ีเขำ้กนั
ไม่ได ้ แหล่งก ำเนิดไฟ ควำมร้อน หรือประกำยไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ลดควำมดนัแบบอตัโนมติั ตรวจสอบกำรร่ัวไหล
เป็นประจ ำ 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน:   TWA 100 ppm, TLV-STEL 125 – 150 ppm 

การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ควรใชใ้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และเคร่ืองวดัต่ำงๆ  

ควรเป็นชนิดป้องกนักำรระเบิด 

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ: เม่ือเกิดกำรร่ัวไหลในปริมำณมำก ตอ้งสวมใส่หนำ้กำกกรองสำรเคมี 

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมี ควรเป็นชนิด Butyl rubber 

การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำนิรภยัป้องกนัสำรเคมี 

การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนั หรือเส้ือผำ้กนัสำรเคมี 
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มาตรการสุขอนามัย:  ถอดเส้ือผำ้ออกหลงัจำกเลิกงำน ไม่ควรกินอำหำร หรือสูบบุหร่ีในพื้นท่ีท ำงำน  

และหลงัจำกพกั หรือเลิกงำนใหล้ำ้งมือใหส้ะอำดทุกคร้ัง และดูแลพื้นท่ีท ำงำน

ใหส้ะอำด 

 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินคลำ้ยอีเทอร์ อตัราการระเหย :  0.7 (nBuAc=1) 

จุดหลอมเหลว :   (-97) – (-95)°C ความหนาแน่น :  0.918-0.925 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  6 - 9 การละลายน า้ :  ละลำยได ้

จุดเดอืด :  120 °C ความหนืด :   ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ : 11.8  mmHg  ท่ี  25 °C ความหนาแน่นของไอ : 2.57 – 3.11 g/l 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.6 – 2.5%โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 13.8 – 14.0%โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 270 - 286 °C จุดวาบไฟ : 32 - 42 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 10 ppm  ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :  ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายได้ : Methanol, Alcohol, Ethylene 
glycol, Acetone เป็นตน้ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :   -0.53 

  
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรท่ีอุณหภูมิ และควำมดนัปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: สำรออกซิไดส์ (nitrate, perchlorate, peroxidative substances) จะเพิ่ม 

กำรเกิดไฟไหม ้และระเบิด ท่ีอุณหภูมิปกติไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่  
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ไฟฟ้ำ, ควำมร้อน, แสงสวำ่ง, เปลวไฟ, แสงแดด, สำรออกซิไดส์ และควำมช้ืน 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  สำรออกซิไดส์เขม้ขน้, กรดแก่, เบสแก่ 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กิดจากการสลายตัว: คำร์บอนไดออกไซด ์และกำรสลำยตวัจะประกอบไปดว้ย  

aldehydes, ketones, organic acids 
 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 6600 - 7200 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat - 4 h): 15000 ppm 
    LD50 (Dermal, rabbit): 13000 mg/kg 
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อาการทีป่รากฏ: อำจเป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงัและระบบ
ทำงเดินหำยใจ อำจเกิดควำมเส่ียงต่อสุขภำพถำ้สูดดมเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้
ระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง 

ความเป็นพษิเร้ือรัง:  3000 ppm/6h (หนูตั้งครรภ ์6-15 วนั, ระบบหำยใจ) อำจเป็นสำเหตุให้เกิดครรภ ์
ผดิปกติได ้

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา: ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Fish:  >2000 mg/l - 96h 
    LC50 - Fathead minnow:  20800 mg/l  
    LC50 - Golden orfe:  4600 -10000 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวน์ ้ำท่ีไม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: LC50 – Daphnia magna: 23300 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  EC50 - Selenastrum capricornutumn:  >1000 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  ยอ่ยสลำยได ้96% (28 วนั) 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่เกิดกำรสะสมทำงชีวภำพ 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  เม่ือปล่อยลงสู่ดิน เกิดกำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ  
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: เผำในเตำเผำสำรเคมีท่ีมีกำรฟอกอำกำศ แต่ตอ้งดูแลเป็นพิเศษเน่ืองจำกเป็นสำร

ท่ีไวไฟ ติดต่อกบัผูใ้หบ้ริกำรก ำจดัของเสียท่ีไดรั้บใบอนุญำตในกำรก ำจดัของ
เสียเหล่ำน้ี 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ก ำจดัเป็นผลิตภณัฑใ์ชไ้ม่ได ้
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 3092      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: 1-METHOXY-2-PROPANOL  
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การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 3092     Class: 3     Packing group: III 
EMS-No: F-E, S-D     Marine pollutant: No 
Proper shipping name: 1-METHOXY-2-PROPANOL 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 3092     Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: 1-Methoxy-2-propanol 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Application Regulation: 
Labor regulations 
Dangerous and hazardous chemicals warning label regulations 
Traffic and transportation regulations 
 

Labor Safety and Health Law. 
Dangerous Chemical Material Symbol Act. 
Fire Services Act. 
 

Ordinances on Chem. Safety Supervision 
 
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 ์ 
 


