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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
PMA SOLVENT 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   PMA SOLVENT 
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                                                                      ระวงั 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอไวไฟ  
2.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกแหล่งก ำเนิดไฟ/ควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผวิท่ีร้อน-หำ้มสูบบุหร่ี 
2.) ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
3.) ใหต่้อสำยดินท่ีภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
4.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยอำกำศและระบบไฟ ท่ีมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนักำรระเบิด 
5.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ท ำใหเ้กิดประกำยไฟเท่ำนั้น 
6.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์
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7.) สวมใส่ถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตำ/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
8.) หำกสัมผสัผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ใชน้ ้ำฝักบวั 
9.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี เก็บไวใ้นท่ีเยน็ 
10.) ก ำจดัสำร/ภำชนะบรรจุภณัฑ์ ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 

 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: 1-Methoxy-2-propyl acetate,1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, Propylene glycol methyl ether 
acetate, PGMEA, Propylene glycol monomethyl ether acetate, Acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester, 2-
Methoxy-1-methylethyl acetate, 1-Methoxy-2-acetoxypropane, 2-Acetoxy-1-methoxypropane, Propylene glycol-1-
methyl ether, 2-acetate, PMA. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
PMA 100 108-65-6 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป:  หำกหำยใจเขำ้ไป ใหเ้คล่ือนยำ้ยผูป่้วยออกไปท่ีอำกำศบริสุทธ์ิ ถำ้หำกผูป่้วยไม่
    หำยใจใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหำยใจ พบแพทย ์
การสัมผสัผวิหนัง:  ลำ้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยสบู่และน ้ำปริมำณมำก พบแพทย ์
การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 15 นำที พบแพทย ์
การกลนืกนิ:   ห้ามท าให้อาเจียน ไม่ควรส่ิงใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ ลำ้งปำกดว้ยน ้ำ  
    น ำไปพบแพทย ์
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้ำละอองฝอย แอลกอฮอล์โฟม  ผงเคมีแหง้หรือคำร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
คำร์บอนออกไซด ์
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจท่ีมีอยูส่ ำหรับกำรดบัเพลิงในกรณีท่ีจ ำเป็น 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหย, ละอองหรือ

ก๊ำซ ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศเพียงพอ ก ำจดัแหล่งก ำเนิดของกำรติดไฟ อพยพ
คนไปในพื้นท่ีท่ีปลอดภยั ระวงัไอระเหยสะสมและรวมตวัจนเกิดกำรระเบิด ไอ
ระเหยสำมำรถสะสมอยูใ่นพื้นท่ีต ่ำ 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: ป้องกนักำรหกร่ัวไหล หำกกระท ำไดอ้ยำ่งปลอดภยั หำ้มปล่อยสำรเคมีใหไ้หลลง
สู่ท่อระบำยน ้ำ  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด: 
รับและจดัใหมี้กำรก ำจดั เก็บในท่ีท่ีเหมำะสม ปิดภำชนะเพื่อน ำไปก ำจดั 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
หลีกเล่ียงกำรสัมผสัทำงผวิหนงั และตำ หลีกเล่ียงกำรสูดดมไอระเหยหรือหมอกสำร เก็บห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดไฟ 
หำ้มสูบบุหร่ี ป้องกนักำรเกิดไฟฟ้ำสถิตย ์
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
จดัเก็บในสถำนท่ีเยน็ เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิท ในท่ีแหง้และระบำยอำกำศไดดี้ บรรจุภณัฑท่ี์มีกำรปิดเปิดจะตอ้ง
ระมดัระวงักำรหกร่ัวไหลและเก็บรักษำในแนวตั้ง เพื่อป้องกนักำรร่ัวซึม  
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 50 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: จดัเตรียมระบบระบำยอำกำศ ถำ้ผลิตภณัฑมี์ค่ำขีดจ ำกดักำรติดไฟต ่ำสุด  

เกินก ำหนด อุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีใชต้อ้งเป็นชนิดป้องกนักำรระเบิด  
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: สวมเคร่ืองป้องกนัระบบหำยใจ แบบเตม็หนำ้  
การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมีขณะปฏิบติังำน 
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ครอบตำนิรภยั 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัสำรเคมี 
มาตรการสุขอนามัย: ถอดเส้ือผำ้ออกให้เร็วท่ีสุดหลงัจำกเลิกงำน ไม่ควรกินอำหำร หรือสูบบุหร่ีใน

พื้นท่ีท ำงำน และหลงัจำกกำรใชง้ำนใหล้ำ้งมือใหส้ะอำดทุกคร้ัง และดูแลพื้นท่ี
ท ำงำนใหส้ะอำด 
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินเฉพำะตวั อตัราการระเหย :    0.39 (n-Butyl Acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :  -67 °C ความหนาแน่น :   0.965 – 0.975 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้  :  ละลำยได ้

จุดเดอืด :  145.8 - 151 °C ความหนืด :   ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ : 3.8 mmHg  ท่ี 25 °C ความหนาแน่นของไอ : 4.6 g/l (อำกำศ = 1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.5 %โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 14 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 333-354 °C จุดวาบไฟ : 42-48 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

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

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :0.43 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี: เสถียรท่ีอุณหภูมิและควำมดบัปกติ อำจเกิดกำรรวมตวัเป็นสำรระเบิดชนิดเปอร์

ออกไซด ์ หลีกเล่ียงกำรจดัเก็บเป็นเวลำนำน  หรือกำรสัมผสักบัอำกำศ แสง หำ้ม
ใชห้รือเก็บในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงกวำ่อุณหภูมิห้อง 

การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไมเ่กิดปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชัน่อยำ่งรวดเร็วท่ีอุณหภูมิห้อง 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง: ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ แสง สำรออกซิไดส์ ควำมช้ืนแหล่งก ำเนิดอ่ืนๆ 

และควำมร้อนท่ีกกัเก็บอำจท ำใหเ้กิดกำรระเบิด   
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Strong oxidizing agents 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: คำร์บอนไดออกไซดจ์ะระเหยออกมำเม่ือถูกเผำ และคำร์บอนออก
ไซค ์
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat):  7964-8532 mg/kg 

    LC50 (Inhale, rat):  4345 ppm/6h  

อาการทีป่รากฏ: อำจเป็นอนัตรำยหำกหำยใจเขำ้ไป ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองเม่ือสัมผสัระบบ
ระบบทำงเดินหำยใจ อำจเป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน เป็นอนัตรำยหำกซึมลงสู่
ผวิหนงั ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองดวงตำอยำ่งรุนแรง 
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ความเป็นพษิเร้ือรัง: กำรสัมผสัท่ีมำกเกินไปและซ ้ำๆ อำจท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดิน

หำยใจและเกิดผลต่อสุขภำพ ตบัและไต ขณะท่ีหนูไดรั้บสำรค่ำของ PGMEA  
3000 ppm อำจเกิดอำกำร: ควำมผดิปกติของกำรเคล่ือนไหวในชัว่ขณะ, กำรนอน
หลบั, ระบบประสำทส่วนกลำง, อุณหภูมิร่ำงกำยลดลง, กำรเพิ่มขนำดตบัในเพศ
ชำย, เป็นพิษต่อทำรกในครรภ ์

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา: ไม่มีขอ้มูล 

 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Petromyzon marinus: 5000 ug/l - 24 Year  
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวน์ ้ำท่ีไม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: 

EC50 - Daphnia magna:  >500 mg/l - 48h 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  ยอ่ยสลำยได ้
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้มูล 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
    
   

13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: ศึกษำกฏขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และพยำยำมน ำกลบัมำใชใ้หม่ถำ้สำมำรถท ำได ้หรือ

ปรึกษำผูผ้ลิต  เผำก ำจดัสำรท่ีเหลือในสถำนท่ีท่ีเหมำะสม  
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  น ำภำชนะกลบัมำใชใ้หม่ถำ้ท ำได ้หรือก ำจดัอยำ่งเหมำะสม 
 

14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 3272      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: ESTERS, N.O.S. 
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การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 3272     Class: 3     Packing group: III 
EMS-No: F-E, S-D     Marine pollutant: No 
Proper shipping name: ESTERS, N.O.S. 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 3272     Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: ESTERS, N.O.S. 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 

Component CHINA TSCA ENCS EINECS 
Propylene glycol monomethyl ether acetate          

Note1: 
CHINA – China Inventory of Existing Chemical Substance  
TSCA – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory  
ENCS – Japan Existing and New Chemical Substances  
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
Note2: 

         Indicates that the substances included in the regulations 
 That no data or included in the regulations 

 

Ordinances on Chem. Safety Supervision. 
Application Regulation  

1. Enforcement Rules of the Occupational Safety and Heath Act. 
2. Regulation of Labelling and Hazard Communication of Dangerous and Harmful Materials. 
3. Organic solvent poisoning prevention rules. 
4. Standards of Permissible Exposure Limits of Airborne Hazardous Substances in Workplace. 
5. Road and Traffic Safety Rules. 
6. Waste storage and disposal methods and facilities setup standard. 
7. Public Hazardous Substances & Flammable Pressurized Gases Establishment Standards & Safety Control 

Regulations. 
 
 

  

- 
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16. ข้อมูลอืน่ๆ  
บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ 

แต่อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควร
ระวงัในกำรจดักำรผลิตภณัฑ์โดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้จิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


