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เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

POLYETHYLENE GLYCOL 400 
 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   POLYETHYLENE GLYCOL 400 
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 
ไม่ใช่สำรหรือส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรำย 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
ไม่ใช่สำรหรือส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรำย 
ข้อควรระวงั:  
ไม่ใช่สำรหรือส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรำย 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: PEG 400; Poly (oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-hydro-.omega.-hydroxy, Polyoxyethylene 400 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
POLYETHYLENE GLYCOL 400 100 25322-68-3 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   อยำ่ทิ้งใหผู้ป่้วยอยูต่ำมล ำพงั โดยไม่ใหก้ำรช่วยเหลือ 
การหายใจเข้าไป: เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยไปยงัท่ีอำกำศบริสุทธ์ิ ถำ้มีอำกำรใดเกิดข้ึน ให้ปรึกษำแพทย ์ถ้ำ

ผูป่้วยหมดสติ ควรจดัใหอ้ยูใ่นท่ำพกัฟ้ืน และน ำส่งแพทย ์
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การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำก 
การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งตำทนัทีดว้ยน ้ำปริมำณมำก โดยใหถ้อดคอนแทคเลนส์หลงัจำกลำ้งตำไปแลว้  
    1-2 นำที จำกนั้นใหล้ำ้งตำต่อไป เป็นเวลำหลำยนำที ปกป้องไม่ใหเ้ป็นอนัตรำยต่อ
    ดวงตำ หำกยงัมีอำกำรระคำยเคืองตำ ใหป้รึกษำจกัษุแพทย  ์
การกลนืกนิ: ท ำใหร้ะบบทำงเดินหำยใจสะดวก ไม่ควรด่ืมนม หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ไม่ควร

ใหส่ิ้งใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชม้่ำนน ้ำ หรือละอองน ้ำ, ถงัดบัเพลิงชนิดสำรเคมีแหง้, ถงัดบัเพลิงชนิดคำร์บอนไดออกไซด์, โฟม, โฟมชนิดท่ีทน
แอลกอฮอล ์(ชนิด ATC) จะเหมำะท่ีสุด โฟมสังเครำะห์ส ำหรับใชง้ำนทัว่ไป (รวมถึง AFFF) หรือโฟมโปรตีนอำจจะ
ใชไ้ด ้แต่ไดผ้ลนอ้ยกวำ่ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หำ้มใชน้ ้ำฉีดโดยตรง อำจท ำใหเ้ปลวไฟกระจำยตวั 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ระหวำ่งไฟไหม ้ควนัอำจจะมีตวัสำรเอง และสำรท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม ้ท่ีอำจจะเป็นพิษและ/หรือท ำให้ระคำยเคือง 
ผลิตภณัฑจ์ำกกำรเผำไหมจ้ะรวมถึงสำรดงัต่อไปน้ี และอำจมีสำรอ่ืนๆประกอบดว้ย สำรเหล่ำน้ีไดแ้ก่: 
คำร์บอนมอนอกไซด ์คำร์บอนไดออกไซด์ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมหนำ้กำกป้องกนัสำรเคมีท่ีมีอำกำศประกอบ และชุดผจญเพลิง (รวมทั้งหมวกผจญเพลิง เส้ือคลุม กำงเกงขำยำว 
รองเทำ้บูท๊ และถุงมือ) ถำ้ไมมี่อุปกรณ์ป้องกนั หรือไม่ไดใ้ช ้ใหด้บัเพลิงไหมจ้ำกต ำแหน่งท่ีไดรั้บกำรป้องกนั หรืออยู่
ในระยะห่ำงท่ีปลอดภยั 
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยท่ีเหมำะสม 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนัไม่ให้สำรลงสู่ดิน คูคลอง ท่อระบำยน ้ ำ ทำงน ้ ำ และ/หรือน ้ ำใตดิ้น ดูส่วนท่ี 

12 หวัขอ้ ขอ้มูลทำงนิเวศวทิยำ  
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    กกัสำรท่ีหกร่ัวไหล ถำ้ท ำได ้สำรท่ีหกร่ัวไหลมีปริมำณเล็กนอ้ย สำมำรถเจือจำงดว้ย
    น ้ำปริมำณมำก สำรท่ีหกร่ัวไหลมีปริมำณมำก เก็บไวใ้นภำชนะท่ีเหมำะสม และติด
    ป้ำยบอก ศึกษำขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ี 13 หวัขอ้กำรก ำจดัของเสีย ส ำหรับ 
    รำยละเอียดเพิ่มเติม  
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7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
ใชม้ำตรกำรป้องกนัอคัคีภยัตำมปกติ ศึกษำขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ี 8 หวัขอ้กำรควบคุมกำรสัมผสัสำร/กำรป้องกนั
อนัตรำยส่วนบุคคล กำรสูบบุหร่ี กินอำหำร และด่ืมน ้ำควรหำ้มท ำในพื้นท่ีท่ีมีกำรท ำงำน ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำเพื่อ
หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัผวิหนงัและดวงตำ  
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ/วสัดุท่ีใชใ้นงำน ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัทำงเทคโนโลย ีปิดฝำใหแ้น่น และเก็บ 
ในสถำนท่ีมีกำรระบำยอำกำศไดดี้ น ำผลิตภณัฑไ์ปใชท้นัทีหลงัจำกท่ีเปิดภำชนะ เก็บในภำชนะท่ีท ำจำก  Stainless  
steel, Polypropylene, Polyethylene lined contained,Teflon,Glass-lined container, Plasite 3066 lined container, Plasite  
3070 lined container และ 316 stainless steel วสัดุท่ีควรหลีกเล่ียง: ไม่มีวสัดุใดๆท่ีจะกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีสำรอนัตรำยท่ีอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนด 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีขอ้มูล 
มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ระดบัควำมเขม้ขน้สำรในบรรยำกำศควรต ่ำกวำ่ระดบัของกำรสัมผสัสำร เม่ือระดบั

ควำมเขม้ขน้สำรในอำกำศ และ/หรือ ระดบัท่ีรู้สึกสบำย สูงกวำ่ระดบัของกำรสัมผสั
สำร ควรสวมหนำ้กำกกรองอำกำศ 

การป้องกนัมือ: กำรเลือกถุงมือเฉพำะอย่ำงส ำหรับกำรใช้งำนเฉพำะอย่ำง และในช่วงเวลำในกำร
ท ำงำนต่ำงๆ จะตอ้งพิจำรณำปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น กำรทนสำรเคมีอ่ืนท่ีตอ้ง
ท ำงำนดว้ย คุณสมบติัทำงกำยภำพ (กำรป้องกนักำรตดั/กำรเจำะ/ ควำมคล่องตวั กำร
ป้องกันควำมร้อน) กำรตอบสนองของร่ำงกำยท่ีอำจเกิดกับถุงมือ พร้อมทั้ ง
ค ำแนะน ำ/ขอ้ก ำหนดท่ีผูจ้  ำหน่ำยถุงมือจดัเตรียมไวใ้ห ้ 

การป้องกนัดวงตา: ใหใ้ชแ้วน่ตำนิรภยั แวน่ตำนิรภยัควรเป็นไปตำมมำตรฐำน EN 166 หรือเทียบเท่ำ  
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนั สวมเส้ือผำ้ท่ีสะอำด และปกคลุมร่ำงกำย ใชถุ้งมือท่ีมีฉนวนกนั

ควำมร้อน เพื่อป้องกนัควำมร้อนเม่ือจ ำเป็น 
มาตรการสุขอนามัย:  ใหใ้ชก้ำรระบำยอำกำศแบบทัว่ไป และ/หรือกำรระบำยอำกำศเฉพำะจุด เพื่อควบคุม
    ระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรในบรรยำกำศใหต้ ่ำกวำ่ระดบัของกำรสัมผสัสำร และ
    ปฏิบติัดำ้นสุขอนำมยัในโรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป 
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส มีกล่ินอ่อนๆ อตัราการระเหย :   < 0.01 

จุดหลอมเหลว :   4 - 8 °C ความหนาแน่น :   ไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้  :  ละลำยได้ 

จุดเดือด  :  >200 °C ความหนืด :  ไม่มีขอ้มูล 

ความดันไอ :  < 0.001 hPa ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ  : 10 

ค่าจ ากดัต ่าสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง  : ไม่มีขอ้มูล จุดวาบไฟ  : 227 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ที่รับได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: 
ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมิของการสลายตัว :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตัวท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภำยใตก้ำรใชง้ำนปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:   ปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชัน่จะไม่เกิดข้ึน  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่มีเกิดปฏิกิริยำท่ีเป็นอนัตรำยภำยใตก้ำรใชง้ำนปกติ  อนัตรำยจำก 
    ปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชัน่จะไม่เกิดข้ึน 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  กำรสัมผสักบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนสำมำรถท ำใหผ้ลิตภณัฑส์ลำยตวั ก๊ำซท่ีเกิดข้ึน 
    ระหวำ่งกำรสลำยตวัสำมำรถท ำใหค้วำมดนัเพิ่มข้ึนในระบบปิด ควำมร้อน, ประกำย
    ไฟ และกำรสะสมไฟฟ้ำสถิต กำรสัมผสักบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนอำจท ำให้เกิดกำร 
    สลำยตวัของผลิตภณัฑ์ 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Strong bases at high temperatures, strong acids, strong oxidizing agents และ  

materials reactive with hydroxyl compounds. 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  
ผลิตภณัฑน้ี์มีกำรสลำยตวั ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ อำกำศ และวสัดุอ่ืน ๆ 
ผลิตภณัฑน้ี์มีกำรสลำยตวัอำจรวมถึง: Carbon dioxide, alcohols, ethers, hydrocarbons, ketones, polymer fragments. 
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11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั: ไม่มีขอ้มูล 
อาการทีป่รากฎ: ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพษิเร้ือรัง: ไม่มีขอ้มูล 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 

 
 12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Poecilia reticulata (guppy):  >100 mg/l - 96 h 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    LC50 - Daphnia magna (Water flea):  1,000 mg/l - 48 h 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (green algae):  398.9135 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: IGC50 - Tetrahymena pyriformis:  1,651.521 mg/l - 46 h 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  ไม่คงสภำพ และยอ่ยสลำยไดง่้ำยในน ้ำ, คงสภำพ และไม่สำมำรถยอ่ยสลำยไดใ้น
    ตะกอน 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่สะสมทำงชีวภำพ 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  กำรเคล่ือนยำ้ยในดินปำนกลำง, ดูดซึมไดง่้ำยในดิน 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: เผำในเตำเผำท่ีได้รับอนุญำตภำยใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของประเทศ และทอ้งถ่ิน ท่ี

ควำมเขม้ขน้ต ่ำมำกในน ้ ำ ผลิตภณัฑ์น้ีสำมำรถย่อยสลำยทำงชีวภำพไดใ้นโรงงำน
บ ำบดัน ้ ำเสียทำงชีวภำพ กำรก ำจดัควรก ำจดัตำมระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศ และ
ตำมระเบียบขอ้บงัคบัดำ้นส่ิงแวดลอ้มของระบุวิธีกำรก ำจดัส ำหรับผลิตภณัฑ์ท่ีขำย 
ส ำหรับกำรก ำจดัสำรท่ีใช้แล้วอย่ำงเหมำะสม กำรประเมินจะต้องเสร็จส้ิน เพื่อ
ก ำหนดควำมเหมำะสม และกำรจัดกำรของเสียจะต้องได้รับอนุญำตภำยใต้
กฎระเบียบขอ้บงัคบัและ/หรือกฎหมำยท่ีควบคุมในสถำนท่ีท ำงำน  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  บรรจุภณัฑ์ท่ีว่ำงเปล่ำควรน ำไปรีไซเคิล หรือ ก ำจดัโดยผ่ำนทำงสถำนท่ีรับก ำจดั
ของเสียท่ีผำ่นกำรรับรอง  
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14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 

Safety, health, and environmental regulations specific for the hazardous chemical  
Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) 
Regulations 2013.  
Occupational Safety and Health (Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health) 
Regulations 2000.  

The components of this product are reported in the following inventories:  
CH INV   : On the inventory, or in compliance with the inventory 
TSCA    : On TSCA Inventory. 
DSL    : All components of this product are on the Canadian DSL 
AICS    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
NZloC    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
ENCS    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
ISHL    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
KECI    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
PICCS    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
IECSC    : On the inventory, or In compliance with the inventory.  
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงัในกำรจดักำร
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 
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บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


