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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

ETHYLENE GLYCOL 
 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   ETHYLENE GLYCOL 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 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 
รูปภาพ 

 
ค าสัญญาณ            ระวงั 
 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) เป็นอนัตรายหากกลืนกิน 
ข้อควรระวงั:  
1.) ลา้งผวิหนงัหลงัจากการท างาน 
2.) อยา่กิน ด่ืมหรือสูบบุหร่ี เม่ือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ 
3.) หากกลืนกิน: โทรปรึกษาแพทย ์/ แพทยห์าก เม่ือรู้สึกไม่สบาย 
4.) ลา้งท าความสะอาดปาก 
5.) ก าจดัภาชนะตามขอ้บงัคบั 
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: 1,2-Ethanediol, EG, MEG 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
ETHYLENE GLYCOL 100 107-21-1 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
การหายใจเข้าไป: ถา้สูดลมหายใจเขา้ไป ใหเ้คล่ือนยา้ยบุคคลไปในท่ีท่ีอากาศบริสุทธ์ิ ถา้หายใจไม่

สะดวกใหท้ าการช่วยหายใจ ใหป้รึกษาแพทย ์

การสัมผสัผวิหนัง: ลา้งออกดว้ยสบู่และน ้าปริมาณมาก ใหป้รึกษาแพทย ์

การสัมผสัดวงตา:  ลา้งออกดว้ยน ้าปริมาณมากอยา่งนอ้ย 15 นาทีและปรึกษาแพทย ์

การกลนืกนิ: ไม่ควรใหอ้ะไรทางปากกบัผูท่ี้ไม่มีสติ ลา้งปากดว้ยน ้าสะอาดและพบแพทย ์

 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
น ้าละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล ์ผงเคมีแหง้ หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ไม่มีขอ้มูล 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมชุดป้องกนัท่ีมีอุปกรณ์ช่วยหายใจ ในกรณีท่ีเกิดไฟไหม ้
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ใช้อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล หลีกเล่ียงการหายใจไอระเหย ควนัหรือก๊าซ ให้

แน่ใจวา่มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  อยา่ทิ้งผลิตภณัฑล์งสู่ท่อระบายน ้า 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  

ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือย และก าจดัเป็นของเสียอนัตราย เก็บในภาชนะท่ี

เหมาะสม และปิดใหส้นิทส าหรับภาชนะท่ีจะก าจดั 
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7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 

ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   

หลีกเล่ียงการสัมผสักบัผวิหนงัและดวงตา หลีกเล่ียงการสูดดมไอระเหยหรือควนั เพื่อความรอบคอบโปรดดูส่วนท่ี 2 

สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  

ปิดภาชนะใหแ้น่นสนิท เก็บในท่ีแหง้และมีการระบายอากาศดี 

 

8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 100 mg/m3 

การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ใชง้านตามมาตรฐานสุขอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบติัเพื่อ 

ความปลอดภยั ลา้งมือก่อนพกัและเม่ือส้ินสุดการท างาน 

มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ: ตอ้งสวมใส่หนา้กากกรองสารเคมี 
การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสารเคมีขณะปฏิบติังาน 
การป้องกนัดวงตา: หลีกเล่ียงการสัมผสัดวงตา ควรใส่แวน่ตาชนิดป้องกนัสารเคมี อยา่สวมใส่คอนแทค

เลนส์ 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ผูป้ฏิบติังานควรลา้งผวิหนงัท่ีสัมผสัเป็นเวลานาน ดว้ยสบู่และน ้าเส้ือผา้ท างาน

สกปรกควรซกัหรือซกัแหง้ 
มาตรการสุขอนามัย: เปล่ียนเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนทนัที ทาครีมป้องกนัผิวหนงั ลา้งมือและลา้งหนา้ หลงัการ

ท างาน 
  

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

จุดหลอมเหลว :   -12 °C ความหนาแน่น :   1.1151-1.1156 g/cm3  ท่ี  20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ละลาย ท่ี  20 °C 

จุดเดอืด:  198 °C ความหนืด :   ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ :  0.06 mmHg ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.8 %โดยปริมาตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด :  12.8 %โดยปริมาตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 410 °C จุดวาบไฟ  : 111 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 
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อุณหภูมขิองการสลายตวั: ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  ไม่มีขอ้มูล 
การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ระเบิดไดเ้ม่ือสัมผสักบัอากาศในสภาวะท่ีเป็นแก๊ส  ท าปฏิกิริยากบัตวั

ออกซิไดซ์ 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ความร้อน 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  aluminium, chromyl chloride, alkali hydroxides, perchloric acid, strong oxidizing 

agents strong acids, strong bases, aldehydes. 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: Carbon monoxide และ carbon dioxide. 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:   LD50 (Oral, rat): 4700 mg/kg    
อาการทีป่รากฎ:   เป็นอนัตรายหากกลืนกิน 
ความเป็นพษิเร้ือรัง: ไม่มีขอ้มูล 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 

 
 12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ไม่มีขอ้มูล 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้มูล 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
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13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ห้ามท้ิงรวมกบัขยะในครัวเรือน ห้ามท้ิงลงสู่ระบบน ้ าท้ิง ส่งก าจดัของเสียอนัตราย ตอ้ง

ไดรั้บการปฏิบติัเป็นพิเศษ ภายใตก้ารปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ ปรึกษา
กฎระเบียบของรัฐขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติเก่ียวกบัการก าจดัอยา่งเหมาะสม 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  การก าจดัทิ้งตามขอ้บงัคบัของราชการ จดัการบรรจุภณัฑ์ท่ีปนเป้ือนเช่นเดียวกบัตวั
สาร หากไม่ไดร้ะบุอยา่งเป็นทางการ บรรจุภณัฑ์ท่ีไม่ปนเป้ือนอาจไดรั้บการปฏิบติั
เหมือนของใชใ้นครัวเรือนหรือน ามารีไซเคิล 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Regulatory information: 
REACH No. : A registration number is not available for this substance as the substance  
or its uses are exempted from registration, the annual tonnage does not  
require a registration or the registration is envisaged for a later  
registration deadline.  
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงัในการจดัการ
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


