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เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 
N-PROPANOL 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   N-PROPANOL 
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 
รูปภำพ 

      
ค ำสัญญำณ อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง  
2.) อนัตรำยหำกกลืนกิน 
3.) อำจท ำใหง่้วงซึม หรือวงิเวยีน  
4.) มีขอ้สงสัยวำ่อำจเกิดอนัตรำยต่อกำรเจริญพนัธ์ุหรือทำรกในครรภ์ 
5.) ท ำใหเ้กิดกำรควำมเสียหำยต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง 
ข้อควรระวงั:  
1.) ถำ้สัมผสักบัดวงตำ ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำก ก่อนรับกำรรักษำจำกแพทย ์
2.) สวมอุปกรณ์ป้องกนัดวงตำหรืออุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
3.) หำ้มท ำใหอ้ำเจียน  
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4.) ปิดภำชนะบรรจุใหแ้น่นสนิท 
5.) เก็บใหห่้ำงจำกแหล่งก ำเนิด ประกำยไฟ - หำ้มสูบบุหร่ี 
6.) หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัผวิหนงั 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: 1-Propanol, n-Propyl alcohol, 1-Hydroxy propane, Ethyl carbinol, NPA, Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl 
alcohol. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
N-PROPANOL 100 71-23-8 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ผูป้ฏิบติังำนควรสวมชุดป้องกนัสำรเคมี (เช่น ชุดป้องกนัสำรเคมี, หนำ้กำก 

ป้องกนัแบบเตม็หนำ้, ถุงมือป้องกนัสำรเคมี, รองเทำ้บูท๊นิรภยั ฯลฯ) 
การหายใจเข้าไป:  เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยใหรั้บอำกำศบริสุทธ์ิในกรณีท่ีผูป่้วยหำยใจเอำไอระเหยเขำ้ไป ให้
    ผูป่้วยพกัฟ้ืน ในกรณีท่ีหำยใจไม่สะดวกใหใ้ชอ้อกซิเจนช่วยหำยใจ เม่ือผูป่้วยหยดุ
    หำยใจใชอุ้ปกรณ์ช่วยหรืออยูใ่นกำรดูแลจำกแพทย ์ 
การสัมผสัผวิหนัง:  ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออกและลำ้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยสบู่และน ้ำอยำ่งนอ้ย 15 นำที  

ท ำสะอำดเส้ือผำ้ และรองเทำ้ท่ีปนเป้ือนก่อนน ำกลบัมำใช ้ 
การสัมผสัดวงตา:  หำกเขำ้ตำลำ้งตำดว้ยน ้ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 15 นำที พบจกัษุแพทย ์
การกลนืกนิ:  หำกกลืนกินเป็นจ ำนวนมำก ใหพ้บแพทยท์นัที 
      
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้ำละอองฝอย แอลกอฮอลโ์ฟม ผงเคมีแหง้ คำร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
หำกมีไฟเกิดข้ึน ท ำใหเ้ป็นอนัตรำยเกิดเพลิงไหมไ้ด ้ไอระเหยหนกักวำ่อำกำศจะแพร่กระจำยไปยงัพื้นท่ีต่ำงๆ อำจเกิด
กำรยอ้นกลบัเม่ือเจอแหล่งก ำเนิดไฟ และไอระเหยเม่ือสัมผสักบัอำกำศท่ีอุณหภูมิสูง ท ำใหเ้กิดระเบิดได ้
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจ หรือถุงมือท่ีไดรั้บกำรรับรอง 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : อพยพคนออกจำกบริเวณท่ีมีกำรหกร่ัวไหลของสำรเคมี และใหมี้อำกำศถ่ำยเท 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน, เปลวไฟ, ประกำยไฟ และแหล่งก ำเนิดไฟอ่ืนๆ และถอด

แหล่งก ำเนิดไฟออกทั้งหมด  
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    ถอดแหล่งก ำเนิดไฟออกทั้งหมด และใชไ้อน ้ำฉีดเพื่อลดไอของสำรเคมี  

กรณีสำรเคมีหกร่ัวไหลปริมำณนอ้ย :  ดูดซบัดว้ยดินแหง้, ทรำย หรือวสัดุอ่ืนๆท่ีไม่
ติดไฟ และทิ้งลงในภำชนะท่ีเหมำะสม 
กรณีสำรเคมีหกร่ัวไหลปริมำณมำก :  ท ำท่ีกั้นสำรเคมีท่ีหกร่ัวไหล เพื่อก ำจดัใน
ภำยหลงั 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิท ป้องกนักำรสะสมของไฟฟ้ำสถิตย ์(ซ่ึงไอระเหยของสำรอินทรียน้ี์อำจติดไฟ) ใชพ้ื้นท่ีท่ีมี 
อำกำศถ่ำยเทสะดวก ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรือควนัเขำ้ไป หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัผวิหนงั ดวงตำและเส้ือผำ้  
ไม่ทิ้งลงในท่อระบำยน ้ำ 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
เก็บในหอ้งท่ีปิดมีอุณหภูมิท่ีเยน็และแหง้ ระบำยอำกำศไดดี้ เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อนและแหล่งก ำเนิดไฟ เก็บใหพ้น้
จำกแสงแดดและวสัดุท่ีเขำ้กนัไม่ได ้เก็บในท่ีท่ีเคยเก็บรักษำ  
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้มูล 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ในกรณีท่ีควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีเกินค่ำขีดจ ำกดัต ่ำสุดของกำรเกิดระเบิด 

ตูดู้ดควนั หรือท่ีท่ีมีพดัลมดูดควนั ควรเป็นชนิดป้องกนักำรระเบิด 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ในกรณีท่ีกำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอสวมชุดป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจ เม่ือมีไอ

ระเหยและละอองของสำรเคมี ควรสวมหนำ้กำกป้องกนั และตลบักรองสำรอินทรีย ์
การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมี 
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำป้องกนัสำรเคมี 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีสำมำรถป้องกนัสำรเคมี 
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มาตรการสุขอนามัย:  ถอดเส้ือผำ้ออกหลงัจำกเลิกงำน ไม่ควรกินอำหำร หรือสูบบุหร่ีในพื้นท่ีท ำงำน  
และหลงัจำกพกั หรือเลิกงำนใหล้ำ้งมือใหส้ะอำดทุกคร้ัง และดูแลพื้นท่ีท ำงำนให ้
สะอำด  
 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีคลำ้ยแอลกอฮอล ์ อตัราการระเหย : ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   -127 °C ความหนาแน่น : 0.8040-0.8150 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ละลำยไดเ้ลก็นอ้ย 

จุดเดอืด  :   95 - 120 °C ความหนืด :  ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ   :   14 - 15 mbar ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ  :  2.1 g/L 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.2 - 2.2 %โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 13.5 – 13.7 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 292 - 412 °C จุดวาบไฟ  : 23 - 24°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 30 ppm ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ : Methanol, Ether, 
Acetone, Benzene, Solvent. 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา: กดักร่อนเมมเบรน พลำสติก และยำง 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: Alkali, Alkali metal, Strong Oxidant, Potassium tert-butoxide, Aldehyde,  

Barium chlorate, Chloric acid, Hypochlorite, Ethylene oxide, Hydrogen  
peroxide+Sulfuric acid, Nitrogen dioxide, Dinitrogen tetroxide,  
Hexamethylene Diisocyanate, Methyl isocyanate, Lithium aluminum hydride,  
Perchloric acid (hot), Persulfurous acid. 

สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ แหล่งก ำเนิดไฟอ่ืนๆ และ Strong oxidizers 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   Metal, Oxidizing agent, Flammable material, Alkali, Metal salt. 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: คำร์บอนไดออกไซด์ 
 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 1870 mg/kg 
                                                       LC50 (Inhalation, rat): 48 mg/m3  



     บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)          ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์0-2392-3410-3 
              82/80  Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110  E-mail :  service@modernchemical.co.th 
 

 

                                                       LD50 (Dermal, rabbit): 5040 mg/kg 
อาการทีป่รากฎ: หลงัหำยใจเขำ้ไป; ระคำยเคืองเยือ่บุ ไอและหำยใจหอบ ศีรษะ หลงัสัมผสักบั

ผวิหนงั: ระคำยเคืองเล็กนอ้ย หลงัสัมผสัดวงตำ: ระคำยเคืองเล็กนอ้ย เส่ียงต่อกำร
เกิดควำมเสียหำยต่อดวงตำ หลงักำรกลืนกิน; ดูดซึมอยำ่งรวดเร็ว ปวดหวั เซ่ืองซึม 
มึนเมำ หมดสติ ง่วงซึม เป็นอนัตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ หลงัไดรั้บในปริมำณ
มำก: ระบบทำงเดินหำยใจเป็นอมัพำต โคม่ำ  

              ความเป็นพษิเร้ือรัง:  หำกสัมผสัผวิหนงัเป็นเวลำนำน จะท ำใหผ้วิหนงัเส่ือมสภำพ, แหง้, แตก, อกัเสบ 
หรือกดักร่อนผวิหนงัได ้และหำกสัมผสัตำเป็นเวลำนำน ท ำใหเ้ป็นโรคตำแดง กำร
วจิยัทดสอบกบัหนูขนำดใหญ่ หำกสัมผสัเป็นเวลำนำนจะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย
ร้ำยแรงต่อตบั และเป็นมะเร็งเมด็เลือดขำว 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 

    

12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - P.promelas: 3000 - 4000 mg/l- 96 h  
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

EC50 - Daphnia magna: 364.4 mg/l- 48 h 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  ไม่มีขอ้มลู 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ต ่ำ 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  สูง 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล  
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือขอ้ตกลงในกำรก ำจดัสำรเคมีและสำรตกคำ้ง ของกลุ่มประเทศ

ยโุรป สำรตกคำ้งทำงเคมีทัว่ไปจดัเป็นของเสียกลุ่มพิเศษกำรจดักำรของเสียประเภท
น้ีเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มประเทศยุโรป เรำแนะน ำใหติ้ดต่อ
กบัผูรั้บผดิชอบหรือบริษทัท่ีไดรั้บกำรอนุญำตใหก้ ำจดัของเสียประเภทน้ี ซ่ึงสำมำรถ
ใหค้ ำแนะน ำกำรจดักำรหรือเผำท ำลำยสำรเคมี และหลงัจำกกำรเผำ ซ่ึงเป็นสำรท่ีมี
ควำมไวไฟสูงตอ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพิเศษจำกหน่วยงำนของรัฐกฎระเบียบของ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  



     บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)          ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์0-2392-3410-3 
              82/80  Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110  E-mail :  service@modernchemical.co.th 
 

 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  กำรก ำจดัตอ้งจดักำรตำมระเบียบขอ้บงัคบั เคล่ือนยำ้ยบรรจุภณัฑท่ี์ปน 
    เป้ือนท่ีเป็นของเสียอนัตรำยมำรวมในประเภทเดียวกนั หำกไม่มีกำรระบุวำ่ 
    เป็นของเสียและไม่ไดมี้กำรปนเป้ือนก็สำมำรถก ำจดัเช่นเดียวกบัของเสียใน 
    ครัวเรือนหรือน ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No:    1274                                Class:    3                                 Packing group:  II 
Proper shipping name: n-PROPANOL 
การขนส่งทางน า้ 
UN-No:    1274                                Class: 3                                       Packing group: II 
Ems: F-E S-D                                 Marine pollutant: No 
 Proper shipping name: n-PROPANOL 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1274                                  Class: 3                                     Packing group: II 
Proper shipping name: n-PROPANOL 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Application Regulation: 
Labor Safety and Health Law. 
Dangerous Chemical Material Symbol Act. 
Fire Services Act. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงั
ในกำรจดักำรผลิตภณัฑ์โดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผิดชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


