
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
2-Butoxyethanol 
Monobutyl glycol ether 
Butyl oxitol 
EGBE 
Butyl cellosolve 

CAS#              :    111-76-2                             C6H14O2 / CH3(CH2)2CH2OCH2CH2OH  
RTECS#         :     KJ8575000                        Molecular mass : 118.2                                                              
UN#                :    2810 
EC #                :    603-014-00-0 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได หามใกลเปลวไฟ สารดับเพลิงผง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล นํ้าฉีด 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 60°C อาจเกิด
สวนผสมของไอ/อากาศท่ีระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 60 °C ทําเปน
ระบบปด มีการดูดระบายอากาศ  

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม ไอ เวียนศีรษะ งวงซึม  

ปวดศีรษะ คล่ืนไส ออนเพลีย  
ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึมได  
ผิวแหง (ดูเพ่ิมเติม การสูดดม )  

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าหรืออาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย คล่ืนไส อาเจียน 
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม ) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุด ลางสวนที่เหลือดวยนํ้าจํานวนมาก เคล่ือนยายแหลงที่ติด
ไฟไดทั้งหมด ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ใชหนากากชนิด
กรองกาซและไออินทรียของสารเคมี   
 

เก็บในภาชนะบรรจุผนึกปองกันอากาศ  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
EU Classification  
Symbol: Xn 
R: 20/21/22-36/38 
S: (2-)-36/37-46 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER  เอทธิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเธอร ICSC :0059 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT1-III  
NFPA Code: H2; F2; R0 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง อาหารและอาหารสัตว  
เก็บในที่เย็นและมืด 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีสามารถเกิดเปนเปอรออกไซดที่ระเบิดได ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรงทําใหเกิดไฟไหม และการ
ระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 20 ppm as TWA; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to 
humans); BEI issued; (ACGIH 2004)  MAK: 20 ppm, 98 mg/m3; Peak limitation category: II (4); skin absorption (H); Pregnancy risk 
group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป ดูดซึมผานทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายไดอยางชา ๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารน้ีมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง เลือด ไต และตับ 
 ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้จะละลายไขมันออกจากผิวหนัง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 171   ํC 
จุดหลอมเหลว : -75   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.90 
การละลายในนํ้า  : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.10 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.1 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.03 
จุดวาบไฟ : 60  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 238   ํC 
คาจํากัดการระเบิด  รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.1 ที่ 93  ํC  
และ 12.7 ที่ 135  ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow :  0.830 

หมายเหตุ 
ตรวจดูสารเปอรออกไซดกอนทําการกลั่น ทําใหหมดไปถาตรวจพบ 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER  เอทธิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเธอร ICSC :0059 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


