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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

DIETHYLENE GLYCOL 
 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   DIETHYLENE GLYCOL 
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.) เป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน 
ข้อควรระวงั:  
ไม่มี  
 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: 2,2’-Oxydiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol, 2-Hydroxyethyl ether, DEG, 2,2’-
Dihydroxydiethyl ether. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DIETHYLENE GLYCOL 100 111-46-6 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป: ถำ้สูดลมหำยใจเขำ้ไป ให้เคล่ือนยำ้ยบุคคลไปในท่ีท่ีอำกำศบริสุทธ์ิ ถ้ำหำยใจไม่

สะดวกใหท้ ำกำรช่วยหำยใจ ใหป้รึกษำแพทย ์
การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งออกดว้ยสบู่และน ้ำปริมำณมำก ใหป้รึกษำแพทย ์
การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 15 นำทีและปรึกษำแพทย ์
การกลนืกนิ: ไม่ควรใหอ้ะไรทำงปำกกบัผูท่ี้ไม่มีสติ ลำ้งปำกดว้ยน ้ำสะอำดและพบแพทย ์ 

 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
น ้ำละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล ์ผงเคมีแหง้ หรือ คำร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
Carbon oxides  
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมเคร่ืองช่วยหำยใจ สวมชุดป้องกนัอยำ่งเตม็รูปแบบ 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล กนับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ตรวจสอบกำรถ่ำยเทอำกำศ

ใหเ้พียงพอ 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  หำ้มปล่อยสำรออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกรัฐบำล  อยำ่ใหผ้ลิตภณัฑ์

เขำ้สู่ท่อระบำยน ้ำ 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    ทิ้งวสัดุท่ีปนเป้ือนเป็นของเสียตำมขอ้ 13 และท ำควำมพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลพระทบ 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
เก็บภำชนะ ปิดใหส้นิท เก็บในท่ีเยน็และแหง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ระบำยอำกำศไดดี้ / ในท่ีท ำงำน 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
เก็บใหห่้ำงจำกน ้ำ เก็บให้ห่ำงจำกตวัออกซิไดซ์ 
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8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้มูล 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ใชตู้ดู้ดควนัสำรเคมีท่ีออกแบบ ส ำหรับสำรเคมีอนัตรำยและมี 

ควำมเร็วโดยเฉล่ียอยำ่งนอ้ย 100 ฟุตต่อนำที 
มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ตอ้งสวมใส่หนำ้กำกกรองสำรเคมี 
การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมีขณะปฏิบติังำน 
การป้องกนัดวงตา: หลีกเล่ียงกำรสัมผสัดวงตำ ควรใส่แวน่ตำชนิดป้องกนัเคมี อยำ่สวมใส่คอนแทค

เลนส์ 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ผูป้ฏิบติังำนควรลำ้งผวิหนงัท่ีสัมผสัเป็นเวลำนำนดว้ยสบู่และน ้ำ  เส้ือผำ้ท ำงำน

สกปรกควรซกัหรือซกัแหง้ 
มาตรการสุขอนามัย: เปล่ียนเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนทนัที ทำครีมป้องกนัผิวหนงั ลำ้งมือและลำ้งหนำ้ หลงักำร

ท ำงำน 
 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส  อตัราการระเหย  : ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   -10 °C ความหนาแน่น :   ไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  5.0-8 ท่ี 500 g/L neutral การละลายน า้  :  ไม่มีขอ้มูล 

จุดเดอืด  :   245-246 °C ความหนืด :   ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ  :  0.04 hPa   ความหนาแน่นของไอ : 3.66 (air=1.0) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 2.0 %โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 12.3 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 372 °C จุดวาบไฟ  : 143°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  ไม่มีขอ้มูล 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่มีขอ้มูล 
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สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ควำมร้อนในอำกำศ กำรสัมผสัควำมช้ืน 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Strong oxidizing agents, Strong acids, Zinc 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้มูล 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:              ไม่มีขอ้มูล 
อาการทีป่รากฎ:   เป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน 
ความเป็นพษิเร้ือรัง: ไม่มีขอ้มูล 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  ไม่มีขอ้มูล 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้มูล 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สำมำรถน ำกลบัมำใช้ซ ้ ำและไม่สำมำรถน ำกลบัมำรีไซเคิลได ้ให้ส่ง 

บริษทัก ำจดัขยะท่ีไดรั้บอนุญำต 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ก ำจดัผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดใ้ชง้ำน  
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
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การขนส่งทางอากาศ 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Safety, health and environmental regulation/legislation specific for the substance or mixture Labelling according to 
Regulation (EC) No 1272/2008: The substance is classified and labelled according to the CLP regulation.  
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงัในกำรจดักำร
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


