
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชี่อผลิตภัณฑ GLYCEROL, 99.5+%, A.C.S. REAGENT MINI-BULK  
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

ชี่อผลิตภัณฑ  : Glycerol                                      
CAS #  :    56-81-5       
 EC no :      200-289-5          
 Annex I เลขดัชนี  :  None 
                          
 สูตร    C3H8O3  
น้ําหนักโมเลกุล   92.09 AMU  
ชื่อพอง Glycerol *   Citifluor AF 2 *   Glycerin *   Glycerin, anhydrous *    
Glycerine *   Glycerin mist (ACGIH,OSHA) *   Glycerin, synthetic *    
Glyceritol *   Glycyl alcohol *   Clyzerin, wasserfrei (German) *    
Grocolene *   MOON *   1,2,3-Propanetriol *   Osmoglyn *   Star *    
Synthetic glycerin *   90 Technical glycerine *   Trihydroxypropane *    
1,2,3-Trihydroxypropane  
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
- 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดมสาร  
  ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาเริ่มหายใจลําบาก, ใหตามแพทยมา.  
เม่ือสัมผัสสาร  
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ใหลางผิวหนังทันทีดวยสบูและน้ําปริมาณมาก.  
เม่ือสารเขาตา  
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  ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ 
 โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง.  ไปพบแพทย.  
เม่ือกลืนกิน  
  เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย 
 

มาตรการการผจญเพลิง 

อุปกรณผจญเพลิง  
  เหมาะสม:   ละอองน้ํา.  Carbon dioxide, ผงเคมีแหง หรือโฟมที่เหมาะสม.  
ความเสี่ยงเฉพาะ  
  อันตรายเฉพาะ:   ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.  
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง  
  สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

วิธีปองกันภัยของบุคคล  
  ปฏิบัติตามขอควรระวังที่เหมาะสม เพื่อลดการสัมผัสผิวหนังและดวงตาใหนอยที่สุด และปองกันไมใหหายใจ
เอาไอสารเขาไป.  
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือร่ัวไหล  
  ใหดูดซึมบนทรายหรือเวอรมิคูไลตและบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทสําหรับนําไปกําจัด.  ระบายอากาศในบริเวณ
ั้น และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว น 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

ขอปฏิบัติการใชสาร  
  คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   หลีกเลี่ยงการสูดดม. 
.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผา.  หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.  
การเก็บรักษา  
  สภาวะสําหรับการเก็บ: ปดใหสนิท.  
สิ่งที่ตองมีเปนพิเศษ:  
  สารดูดความชื้น. 
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การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
  ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  ตองมีเครื่องระบายอากาศ.  
สุขลักษณะทั่วไป  
  ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.  
ขีดจํากัดการระเบิด  
ประเทศ แหลงที่มา ประเภท คา  
โปแลนด   NDS 10 MG/M3  
โปแลนด   NDSCh -  
โปแลนด   NDS    
ขอสังเกต:  OEL ใชไดสําหรับละอองลอย        
ขีดจํากัดการระเบิด - อังกฤษ  
แหลงที่มา ชนิด คา  
OEL OEL 10 MG/M3  
 เครื่องปองกันสวนบุคคล  
  การปองกันมือ:   ถุงมือปองกัน  
   การปองกันดวงตา:   แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี 
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะภายนอก  
  สถานะทางกายภาพ:      ของเหลว  
สมบัติ  คา  ณ อุณหภูมิหรือความดัน  
พีเอช      5.5 - 8    
จุดเดือด/ขวงการเดือด    182 oC   20 mmHg  
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว   20 oC      
จุดวาบไฟ     160 oC   วิธี: ถวยปด  
ความไวไฟ     N/A    
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง    370 oC      
สมบัติออกซิไดซ     N/A    
สมบัติการระเบิด     N/A    
ขีดจํากัดการระเบิด ตํ่ากวา:    0.9 %    
ความดันไอ     < 1 mmHg 20 oC    
ถพ./ความหนาแนน    1.262 g/cm3    
สัมประสิทธิ์การแบงสวน    N/A    
ความหนืด     N/A    
ความหนาแนนของไอ    3.1 g/l    
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว   N/A    
อัตราการระเหย     N/A    
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density)   N/A    
อุณหภูมิสลายตัว      N/A    
สัดสวนของตัวทําละลาย     N/A    
สัดสวนของน้ํา      < 0.1 %    
แรงตึงผิว      N/A    
การนําไฟฟา      N/A    
ขอมูลเบ็ดเตล็ด      N/A    
การละลาย  การละลายน้ํา:      5 M in H2O  20oC   complete  ไมมีสี 

 

 หนา 4  



ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

ความเสถียร  
  เสถียร:   เสถียร.  
  สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง:   ความชื้น.  
  สารที่ควรหลีกเล่ียง:   เบสแก,  ตัวออกซิไดซแรง.  
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  
  ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คารบอนมอนอกไซด,  คารบอนไดออกไซด.  
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย  
  โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย:   จะไมเกิด  

 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

หมายเลข RTECS: MA8050000  
พิษเฉียบพลัน  
  LD50 
ผิวหนัง 
กระตาย 
> 10,000 mg/kg 
LD50 
ทางปาก 
หนู rat 
LC50 
การสูดดม 
หนู rat 
> 4 mg/kg 
LD50 
ทางปาก 
หนู rat 
12600 MG/KG 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  ยาชาทั่วไป.  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  กลามเนื้อออนแรง.  ตับ:  การเปลี่ยนแปลง
อื่นๆ. 
LC50 
การสูดดม 
หนู rat 
> 570 mg/m3 
1H 
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LD50 
ในเยื่อบุชองทอง 
หนู rat 
4420 MG/KG 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  โรคจิตจากสารพิษ.  หัวใจ:  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.  ไต, ทอไต, กระเพาะ
ปสสาวะ  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ. 
LD50 
ฉีดเขาใตผิวหนัง 
หนู rat 
100 MG/KG 
LD50 
ในหลอดเลือดดํา 
หนู rat 
5566 MG/KG 
LD50 
ทางปาก 
หนู mouse 
4090 mg/kg 
LD50 
ในเยื่อบุชองทอง 
หนู mouse 
8700 MG/KG 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การเปลี่ยนแปลงเวลานอน (รวมถึงเปลี่ยนกิริยาตอบสนองฉับพลันตอแสง). 
LD50 
ฉีดเขาใตผิวหนัง 
หนู mouse 
91 MG/KG 
LD50 
ในหลอดเลือดดํา 
หนู mouse 
4250 MG/KG 
LD50 
ทางปาก 
กระตาย 
27000 mg/kg 
LD50 
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ผิวหนัง 
กระตาย 
> 10000 mg/kg 
LD50 
ในหลอดเลือดดํา 
กระตาย 
53 GM/KG 
LD50 
ทางปาก 
หนูตะเภา 
7750 mg/kg  
ขอมูลดานการระคายเคือง  
  ผิวหนัง 
กระตาย 
500 mg 
24H 
ขอสังเกต:  ผลการระคายเคืองอยางออน 
ดวงตา 
กระตาย 
126 mg 
ขอสังเกต:  ผลการระคายเคืองอยางออน 
ดวงตา 
กระตาย 
500 mg 
24H 
ขอสังเกต:  ผลการระคายเคืองอยางออน  
ขอช้ีบงและอาการของการไดรับสาร  
  การไดรับสารเปนเวลานานสามารถกอใหเกิด:  คลื่นไส ปวดหัว และอาเจียน.  
วิถีทางที่ไดรับสาร  
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง.  
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง.  
  การสัมผัสทางตา:   อาจทําใหเกิดการระคายเคืองดวงตา.  
  การสูดดม:   อาจเปนอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทําใหเกิดการระคายเคืองที่แผนเยื่อเมือก และบริเวณทาง
เดินหายใจสวนบน.  
  การกลืนกิน:   อาจเปนอันตรายหากกลืนกิน.  
ขอมูลของอวัยวะเปาหมาย  
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  ไต.  
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - กอการกลายพันธุ  
  คน 
200 MMOL/L 
ชนิดของเซลล:  เม็ดเลือดขาว 
การยับยั้งดีเอ็นเอ 
หนู rat 
1 GM/KG 
ทางปาก 
การวิเคราะหทาง cytogenetic  
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายตอระบบสืบพันธุ  
  สปช่ี:  หนู rat 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  100 MG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ทางปาก 
เวลาที่ไดรับสาร:  (1 วัน เพศผู) 
ผล:  ผลตอการเจริญพันธุ  การตายหลังจากปลูกถาย (ไดแกการตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถายตอสิ่งที่ปลูก
ถายทั้งหมด). 
 
สปช่ี:  หนู rat 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  280 mg/kg 
วิถีทางใหสาร:  ในอัณฑะ 
เวลาที่ไดรับสาร:  (2 วัน เพศผู) 
ผล:  ผลกระทบตอตัวพอ:  กระบวนการสรางสเปรม (รวมถึงสารทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนรูปรางของตัวอสุจิ, 
การเคลื่อนที่, และจํานวน).  ผลกระทบตอตัวพอ:  อัณฑะ, หลอดน้ําอสุจิ, ทอนําอสุจิ. 
 
สปช่ี:  หนู rat 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  1600 mg/kg 
วิถีทางใหสาร:  ในอัณฑะ 
เวลาที่ไดรับสาร:  (1 วัน เพศผู) 
ผล:  ผลตอการเจริญพันธุ  ดัชนีการเจริญพันธุของเพศชาย (ไดแกจํานวนตัวผุที่ทําใหตัวเมียต้ังทองตอจํานวนตัวผู
ที่ไดผสมพันธุตัวเมียที่ยังไมต้ังทองทั้งหมด). 
 
สปช่ี:  หนู rat 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  862 MG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ในอัณฑะ 
เวลาที่ไดรับสาร:  (1 วัน เพศผู) 
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ผล:  ผลกระทบตอตัวพอ:  กระบวนการสรางสเปรม (รวมถึงสารทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนรูปรางของตัวอสุจิ, 
การเคลื่อนที่, และจํานวน). 
 
สปช่ี:  ลิง 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  119 MG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ในอัณฑะ 
เวลาที่ไดรับสาร:  (1 วัน เพศผู) 
ผล:  ผลกระทบตอตัวพอ:  กระบวนการสรางสเปรม (รวมถึงสารทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนรูปรางของตัวอสุจิ, 

ื่อนที่, และจํานวน).  ผลกระทบตอตัวพอ:  อัณฑะ, หลอดน้ําอสุจิ, ทอนําอสุจิ การเคล 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 
ผลทางการเปนพิษเชิงนิเวศวิทยา  
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา  
  สปช่ี:   ปลาชนิดอื่น ๆ  
  คา (ความเปนพิษ):   > 100,100 mg/l  
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา  
  สปช่ี:   Pimephales promelas (Fathead minnow)  
  คา (ความเปนพิษ):   44,000 mg/l  
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา  
  สปช่ี:   Carassius auratus (ปลาทอง)  
  คา (ความเปนพิษ):   > 5,000 mg/l  
 
 

มาตรการการกําจัด 

การกําจัดสาร  
   ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทําละลายซึ่ง
ไหมไฟไดและเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดต้ังเครื่องเผาทําลายสารคารบอน 
เพ ื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ใหตรวจสอบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และ ทองถิ่น 
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ขอมูลการขนสง 

- 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
- 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 หนา 10  


	Material Safety Data Sheet 
	เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
	ข้อมูลทั่วไป
	เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
	มาตรการปฐมพยาบาล
	เมื่อสัมผัสสาร  

	มาตรการการผจญเพลิง


	มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
	วิธีป้องกันภัยของบุคคล  
	วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล  
	การจัดการและการเก็บรักษา
	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
	การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
	สมบัติทางเคมีและกายภาพ
	ลักษณะภายนอก  
	ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
	ความเสถียร  
	  เสถียร:   เสถียร.  
	  สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:   ความชื้น.  
	  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   เบสแก่,  ตัวออกซิไดซ์แรง.  
	ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  
	  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์.  
	โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย  
	  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด  
	ข้อมูลทางพิษวิทยา
	ข้อมูลเชิงนิเวศน์
	มาตรการการกำจัด


	ข้อมูลการขนส่ง
	-
	 

	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
	 


