
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
2-Methoxyethanol Monomethyl glycol ether Methyl oxitol  
EGME  Methyl cellosolve   

CAS#              :    109-86-4                              C3H8O2 / CH3OCH2CH2OH 
RTECS#         :     KL5775000                        Molecular mass : 76.1                                                               
UN#                :    1188 
EC#                 :    603-011-00-4 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟ 

 
หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง  
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล นํ้าฉีด 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 39 °C อาจ
เกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 
 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 39 °C ทําเปน
ระบบปด มีการดูดระบายอากาศ 
และใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการ
เกิดระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด  

หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม มึนงง ไอ เจ็บคอ เวียนศรีษะ 
ปวดศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน 
ออนเพลีย หมดสติ 

ดูดระบายอากาศ ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึมได  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม ) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าจํานวนมากหรือ
อาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
 

สวมหนากากนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย คล่ืนไส 
อาเจียน(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม ) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก  ด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

ทําการดูดระบายอากาศ เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด  
เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะที่ปด
มิดชิดใหมากที่สุด ลางสวนที่เหลือดวยนํ้าจํานวนมาก (ใช
เครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ใชหนากากชนิดกรองกาซ
และไออินทรียของสารเคมี) 

ใสในภาชนะผนึกปองกันอากาศ  หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว  
EU Classification UN Classification  
Symbol: T UN Hazard Class: 3 
R: 60-61-10-20/21/22 UN Pack Group: III 
S: 53-45  
Note: [E]   

 

ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER เอทธิลีน ไกลคอล โมโนเมทธิล อีเธอร ICSC :0061 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30GF1-III  
NFPA Code: H 2; F 2; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรงอาหารและ
อาหารสัตว  เก็บในที่มืด เก็บในท่ีเย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีสามารถเกิดเปนเปอรออกไซดที่ระเบิดได ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรงทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิด  
สารน้ีทําลายพลาสติกและสารเคลือบผิวหลายชนิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm as TWA; (skin); BEI issued; (ACGIH 2003) 
MAK: 5 ppm, 16 mg/m3; H; Pregnancy risk group: B; Peak limitation category: II(8); (DFG 2002) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20 °C การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายอยางรวดเร็ว 

ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหดวงตาและทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองออนๆ  สารน้ีมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง ไขกระดูกและเลือด รวมทั้งการทํางานของไตและตับ การไดรับสัมผัสสารในระดับสูงอาจทําใหหมดสติ ควรอยูภายใตการดูแล
ของแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้จะละลายไขมันออกจากผิวหนัง สารน้ีมีผลตอไขกระดูกและเลือด  
ทําใหเกิดโลหิตจางและทําลายเซลลเม็ดเลือด สารน้ีอาจเปนพิษและมีผลตอระบบสืบพันธุในมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 125 °C 
จุดหลอมเหลว : -85 °C 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.96 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.83 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.6 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 39 °C c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง :  285 °C 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.3-24.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.503 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน 
เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ตรวจดูสารเปอรออกไซดกอนทําการกลั่น ทําใหหมดไปถาตรวจพบ 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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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 


