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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
PROPYLENE GLYCOL 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   PROPYLENE 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 
ไม่ตอ้งใชส้ัญลกัษณ์ควำมเป็นอนัตรำย 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
ไม่จดัเป็นอนัตรำยภำยใตเ้กณฑ ์GHS 
 ข้อควรระวงั:  
ไม่มีขอ้ควรระวงั 
 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: 1,2-Propanediol, MPG, PG 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
PROPYLENE GLYCOL 100 57-55-6 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ไม่คำดวำ่จะเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ เม่ือใชง้ำนภำยใตส้ภำวะปกติ 
การหายใจเข้าไป: น ำตวัออกรับอำกำศบริสุทธ์ิ หำกผูป่้วยไม่ฟ้ืนตวัเร็ว ให้น ำตวัส่งศูนยพ์ยำบำลท่ีใกล้

ท่ีสุดเพื่อรับกำรรักษำต่อไป   
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การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออก ใชน้ ้ ำจ  ำนวนมำกลำ้งบริเวณผิวท่ีสัมผสักบัสำรเคมี แลว้
ลำ้งต่อดว้ยน ้ำและสบู่ ถำ้มี 

การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งตำดว้ยน ้ำปริมำณมำก หำกมีอำกำรระคำยเคือง พบแพทย ์
การกลนืกนิ: ปกติแลว้ไม่จ  ำเป็นตอ้งท ำอะไร นอกจำกจะกลืนสำรเขำ้ไปเป็นจ ำนวนมำก อยำ่งไร

ก็ตำมควรปรึกษำแพทย ์
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
น ้ำละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล ์ผงเคมีแหง้ คำร์บอนไดออกไซด์ ทรำย หรือดิน อำจใชส้ ำหรับเพลิงไหมข้นำดเล็ก
เท่ำนั้น 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หำ้มใชน้ ้ำฉีดเป็นล ำโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
คำร์บอนไดออกไซด ์ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศ ขยำยตวัไปตำมพื้นดิน และอำจลุกติดไฟในระยะทำงไกลได ้เกิดเฉพำะ
ในกรณีท่ีมีเปลวไฟเกิดข้ึนก่อน อนัตรำยกำรเผำไหมผ้ลิตภณัฑอ์ำจมี คำร์บอนมอนอกไซด์ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมใส่ชุดป้องกนัอนัตรำย และเคร่ืองมือช่วยหำยใจในตวั 
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : ระวงัอยำ่สูดดมไอระเหย และ/หรือ ละอองฝอยเขำ้ไป ระวงัอยำ่ให้สัมผสักบัผิวหนงั 

ดบัเปลวไฟ หำ้มสูบบุหร่ี ถอดแหล่งก ำเนิดกำรจุดติดไฟออก หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีท ำ
ใหเ้กิดประกำยไฟ  

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ใช้กำรป้องกันท่ีเหมำะสม เพื่อหลีกเล่ียงกำรปนเป้ือนส่ิงแวดล้อม ป้องกันมิให้
แพร่กระจำยหรือไหลลงไปในท่อน ้ ำเสีย หลุมบ่อ หรือแม่น ้ ำ โดยใชท้รำย ดิน หรือ
ส่ิงกีดกั้นอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสม ใช้วิธีกำรก ำจดัขอบเขตท่ีเหมำะสม ระบำยอำกำศตลอด
ทัว่บริเวณท่ีปนเป้ือนสำร  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
ในกรณีท่ีสำรของเหลวหกมำก (> 1 ถงั) ใหถ่้ำยเทโดยวธีิกลไก เช่น ใชร้ถบรรทุก
สูบของเหลวจำกถงัท่ีหกเพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ใหม่หรือก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั 
หำ้มใชน้ ้ำสำดของเหลวท่ีตกคำ้ง แต่ใหเ้ก็บไวเ้ป็นของเสียท่ีปนเป้ือนสำรเคมี ปล่อย
ของเหลวท่ีตกคำ้งทิ้งไวใ้หร้ะเหยไปเองหรือใชว้สัดุดูดซบัท่ีซบัไดดี้ซบัออก แลว้ไป
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ก ำจดัทิ้ง อยำ่งปลอดภยัขดุดินท่ีปนเป้ือนสำรเคมีออก และน ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่ง
ปลอดภยั 
ในกรณีท่ีสำรของเหลวหกไม่มำก (< 1 ถงั) ใหถ่้ำยเทของเหลวดว้ยวธีิกลไกเขำ้สู่
ภำชนะบรรจุท่ีติดป้ำยและปิดผนึกอยำ่งดี เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์หรือก ำจดัทิ้งอยำ่ง
ปลอดภยั ปล่อยของเหลวท่ีตกคำ้งทิ้งไวใ้หร้ะเหยไปเอง หรือใชว้สัดุดูดซบัท่ีซบัไดดี้
ขบัออก แลว้น ำไปก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั ขดุดินท่ีปนเป้ือนสำรเคมีออก และน ำไป
ก ำจดัทิ้งอยำ่งปลอดภยั 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
ตำมขอ้ควรปฏิบติัในดำ้นสุขอนำมยัในโรงงำนอุตสำหกรรม ควรด ำเนินมำตรกำรล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัไม่ใหห้ำยใจเอำ
สำรเขำ้ไป ใชร้ะบบก ำจดัไอเสียของทอ้งถ่ินในบริเวณพื้นท่ีด ำเนินกำร ส ำหรับท่อและขอ้ต่อ ควรหลีกเล่ียงทองแดง, 
โลหะผสมทองแดง, สังกะสี ระวงัอยำ่ใหส้ัมผสักบัผวิหนงั ดวงตำ หรือเส้ือผำ้ ผึ่งเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนสำรเคมีให้แหง้ ใน
บริเวณท่ีมีอำกำศถ่ำยเทไดดี้ก่อนน ำไปซกั ดบัเปลวไฟ หำ้มสูบบุหร่ี ถอดแหล่งก ำเนิดไฟออกทั้งหมด หลีกเล่ียง
กิจกรรมท่ีท ำให้เกิดประกำยไฟ อยำ่ทิ้งลงไปในท่อระบำยน ้ำ อุณหภูมิหำ้มในกำรใช:้ สภำพแวดลอ้มตำมปกติ ขณะ
จดักำรกบัผลิตภณัฑใ์นถงั ควรสวมรองเทำ้นิรภยั และใชอุ้ปกรณ์กำรจดักำรท่ีเหมำะสม ควรชะลำ้งดว้ยท่อไนโตรเจน
ก่อนและหลงักำรขนยำ้ยผลิตภณัฑ ์ในช่วงกำรสูบอำจมีประกำยไฟฟ้ำสถิตเกิดข้ึน ประกำยไฟฟ้ำสถิตอำจท ำใหเ้กิดไฟ
ไหมไ้ด ้ปิดฝำภำชนะบรรจุไดต้ลอดเวลำเม่ือไม่ใชง้ำน  
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ป้องกนัมิใหส้ัมผสักบัน ้ำ และบรรยำกำศท่ีเปียกช้ืน ถงัจะตอ้งสะอำดแหง้ และไม่เป็นสนิม ตอ้งเก็บไวใ้นบริเวณซ่ึงมีท่ี 
กั้นมีกำรถ่ำยเทอำกำศอยำ่งดี ห่ำงไกลจำกแสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งควำมร้อนอ่ืนๆ ควรคลุมดว้ยไนโตรเจนใน 
กรณีท่ีเป็นถงัขนำดใหญ่ (ควำมจุ 100 m3 หรือสูงกวำ่น้ี) ควรวำงถงัซอ้นกนัข้ึนไปไม่เกิน 3 ชั้น ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
เสมอ เก็บไวใ้หแ้หง้เสมอ ตอ้งเก็บไวใ้นบริเวณท่ีมีอำกำศถ่ำยเทอำกำศอยำ่งดี ห่ำงไกลจำกแสงแดดแหล่งติดไฟ และ 
แหล่งควำมร้อนอ่ืนๆ ป้องกนัทำงผำ่นของน ้ำ อุณหภูมิในกำรเก็บรักษำ: ไม่เกิน 40 oC  
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีหลกัฐำนยนืยนัแน่นอน 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ปกติไม่จ  ำเป็นตอ้งควบคุมปริมำณกำรสัมผสั/ไดรั้บสำรในกำรใชท้ัว่ไป 

แนวทำงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัสุขอนำมยัดำ้นอุตสำหกรรมโดยทัว่ไป จะ
พยำยำมใหมี้กำรสัมผสั/ไดรั้บสำร นอ้ยท่ีสุด 
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มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: กำรใชใ้นสภำพทัว่ไปไม่จ  ำเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจ ตำมขอ้ 

ควรปฏิบติัในดำ้นสุขอนำมยัอุตสำหกรรม 
การป้องกนัมือ: ในกรณีท่ีมืออำจสัมผสักบัผลิตภณัฑ ์ควรสวมถุงมือท่ีเหมำะสม และไดม้ำตรฐำน 

(เช่น มำตรฐำนยุโรป: EN374, สหรัฐอเมริกำ: F739) ซ่ึงท ำมำจำกวสัดุต่อไปน้ี เพื่อ
ช่วยป้องกนัอนัตรำยจำกสำรเคมี กำรสัมผสัโดยบงัเอิญ/หำรป้องกนัสำรกระเด็น: 
พีวซีี ยำงเทียมนีโอพรีน ยำงเทียมไนไตรส์ ควำมเหมำะสมและควำม 
ทนทำนของถุงมือข้ึนอยู่กบักำรใช้ ตวัอย่ำงเช่น ตอ้งสัมผสักบัสำรเคมีบ่อยๆหรือ
นำนเท่ำไร วสัดุท่ีใช้ท  ำถุงมือสำมำรถทนสำรเคมีได้ดีแค่ไหน ถุงมือหนำและใช้
คล่องมือหรือไม่ ขอค ำแนะน ำจำกผูจ้  ำหน่ำยถุงมือเสมอ ถุงมือท่ีปนเป้ือนสำรเคมี
แลว้ควรเปล่ียนใหม่ ในกำรใชร้ะยะยำวควรหลีกเล่ียงถุงมือบำงๆ ประเภทใชแ้ลว้ทิ้ง 
เม่ือสวมแลว้ควรใชค้ร้ังเดียวแลว้ทิ้งเลย 

การป้องกนัดวงตา: แวน่ตำป้องกนัสำรเคมีกระเด็น (แวน่ตำกนัสำรเคมี) รับรองไดม้ำตรฐำน EN166 
ของสหภำพยโุรป 

การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ปกติแลว้ไม่จ  ำเป็นตอ้งสวมใส่เคร่ืองป้องกนัผวิ นอกจำกเส้ือผำ้ชุดท ำงำนมำตรฐำน\ 
ท่ีจดัให้ 

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

จุดหลอมเหลว :   -59 °C ความหนาแน่น :   ไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  7 การละลายน า้ :  สำมำรถผสมกนัไดเ้ตม็ท่ี 

จุดเดอืด :   186 - 189 °C ความหนืด :   55 mPa.s ท่ี 20 °C 

ความดนัไอ :  10 Pa ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ : 2.5 g/l ท่ี 20 °C 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 2.6 % โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 12.6 % โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 421 °C จุดวาบไฟ  : 99 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ละลำยไดอ้ยำ่ง
รวดเร็วในตวัท ำละลำยประเภทสำรอินทรียต์่ำงๆ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : -1 
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10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  คงตวั สำมำรถดูดไอน ้ำจำกอำกำศ 

การเกดิปฏิกริิยา:   เสถีรภำยใตส้ภำวะปกติ  

ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไมมี่ขอ้มูล 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ควำมร้อน เปลวไฟ และประกำยไฟ อุณหภูมิสูงเกิน 40 oC 

วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  สำรออ็กซิไดซ่ิงแก่ กรดแก่ 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: อำจมีสำรอนุพนัธ์เกิดข้ึนจำกคำร์โบนิล และไดออ็กโซแลน 

 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  ควำมเป็นพิษต ่ำ: LD50 Oral: >5,000 mg/kg 

คำดวำ่มีควำมเป็นพิษต ่ำ: LD50 Dermal: >5,000 mg/kg 

อาการทีป่รากฎ: ไม่ท ำใหผ้วิหนงัระคำยเคือง ปกติจะไม่ท ำใหด้วงตำระคำยเคือง ไม่คำดวำ่จะเป็นสำร

ท่ีระคำยเคืองต่อระบบกำรหำยใจ ไม่ใช่สำรท่ีท ำใหเ้กิดปฏิกิริยำกำรแพข้องผิวหนงั 

ควำมเป็นพิษต่อระบบร่ำงกำยต ่ำเม่ือสัมผสั/ไดรั้บ ติดต่อกนับ่อยคร้ัง มีกำรลด

จ ำนวนเซลลเ์มด็เลือดแดงของแมวท่ีไดรั้บสำรโมโนโพรพำลีนไกลคอล ในปริมำณ

มำกๆ 

ความเป็นพษิเร้ือรัง: ไม่ท ำใหล้กัษณะของยนีเปล่ียนแปลง ในกำรศึกษำวจิยัในสัตวพ์บวำ่ไม่ก่อใหเ้กิด

โรคมะเร็ง ไม่ใช่สำรพิษท่ีมีผลต่อพฒันำกำรทำงร่ำงกำย ไม่ท ำใหค้วำมสำมำรถใน

กำรมีลูกลดลง 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 

  
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  ไม่เป็นพิษ: LC/EC/IC50 >100 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: 

ไม่เป็นพิษ: LC/EC/IC50 >100 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่เป็นพิษ: LC/EC/IC50 >100 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: คำดวำ่จะไม่เป็นพิษ: LC/EC/IC50 >100 mg/l 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  สำมำรถยอ่ยสลำยตวัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
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ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่สะสมในส่ิงมีชีวติอยำ่งมีนยัส ำคญั 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน: หำกผลิตภณัฑร่ั์วซึมลงดิน มนัจะร่ัวไหลไดสู้งและอำจท ำใหน้ ้ำใตดิ้นปนเป้ือน

สำรเคมีละลำยน ้ำ 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 

 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ควรน ำกลบัไปใชห้มุนเวียนใหม่ ผูท่ี้ท  ำให้เกิดขยะของเสียมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำร

พิจำรณำควำมเป็นพิษ  และคุณสมบติัทำงกำยภำพของสำรท่ีเกิดข้ึน เพื่อพิจำรณำ
จดัแยกประเภทของเสีย และวธีิกำรก ำจดัท่ีเหมำะสมตำมระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่ทิ้งลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม, ในท่อระบำยน ้ ำ หรือในแหล่งน ้ ำ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นของเสียไม่
ควรใหป้นเป้ือนลงดิน หรือน ้ำ 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ถ่ำยสำรเคมีออกใหห้มดจำกภำชนะบรรจุ เม่ือถ่ำยสำรเคมีออกแลว้ ให้ระบำยอำกำศ
ในท่ีท่ีปลอดภยัห่ำงไกลจำกประกำยไฟ และไฟ ส่งไปให้ผูใ้ชถ้งัหมุนเวียน หรือผูท้  ำ
ประโยชน์จำกของเสียโลหะ  

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material. 

Chemical Inventory Status: 
AICS    :  Listed  
DSL    :  Listed  
INV (CN)  :  Listed  
ENCS (JP)  :  Listed   (2)-234 
ISHL (JP)  :  Listed   2-(8)-321 
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ISHL (JP)  :  Listed  2-(8)-323 
TSCA    :  Listed 
EINECS   :  Listed   200-338-0 
KECI (KR)  :  Listed   KE-29267 
PICCS (PH)  :  Listed  
Other Information  :  Hazardous Substance Act.BE2535 

 
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 ์ 
 


