
      บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ากดั (ส านกังานใหญ่)           ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

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

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
GLYCERINE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   GLYCERINE 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั 
                                         82/80 ซ.เอกมยั 22 (นวลนอ้ย) ถ.สุขมุวทิ 63   
    แขวงตลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 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: 
ไม่มี 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
ไม่มี 
ข้อควรระวงั:  
ไม่มี 

 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: 1,2,3-Propanetriol, Glycerol, Glyceritol, Glycic Alcohol, 1,2,3-Trihydroxypropane.  

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
GLYCERINE 100 56-81-5 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ไม่มีขอ้มูล 
การหายใจเข้าไป: หากหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยรับอากาศบริสุทธ์ิ หากผูป่้วยหยดุหายใจ

ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหายใจ ถา้หายใจล าบาก ใหอ้อกซิเจน พบแพทย ์ 
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การสัมผสัผวิหนัง: ลา้งดว้ยสบู่และน ้าปริมาณมาก ปกปิดผวิท่ีระคายเคืองดว้ยสารเพิ่มความชุ่มช้ืน พบ
แพทยห์ากมีการระคายเคือง อาจใชน้ ้าเยน็ในการลา้ง 

การสัมผสัดวงตา:  ตรวจสอบ และถอดคอนเทคเลนส์ออก ในกรณีท่ีสัมผสั ลา้งตาดว้ยน ้าปริมาณมาก
    ทนัทีอยา่งนอ้ย 15 นาที อาจใชน้ ้าเยน็ในการลา้ง พบแพทยห์ากมีการระคายเคือง  
การกลนืกนิ: หา้มท าใหอ้าเจียนเวน้แต่จะไดรั้บค าสั่งจากบุคลากรทางการแพทย ์ไม่ควรใหส่ิ้งใด

เขา้ปากผูป่้วยท่ีหมดสติ ปลดเส้ือผา้ใหห้ลวม เช่น ปกเส้ือ, เนคไท, เขม็ขดั หรือสาย
รัดเอว พบแพทยห์ากมีอาการยงัมีอยู ่

 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้าละอองฝอย โฟม ผงเคมีแหง้ หรือคาร์บอนไดออกไซด ์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หา้มใชน้ ้าฉีดเป็นล าโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
คาร์บอน ออกไซด,์ สารก่อความระคายเคือง และควนัพิษ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ และชุดป้องกนัเตม็รูปแบบ  
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล และเคร่ืองช่วยหายใจท่ีผา่นการรับรองโดย NIOSH 

หากเกิดหมอก หรือไอระเหย 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ไม่ควรปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้ า, น ้าผวิดิน หรือน ้าใตดิ้น 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  

กรณสีารที่หกร่ัวไหลมีปริมาณน้อย: เจือจางดว้ยน ้า และซบั หรือดูดซบัดว้ยวสัดุดูด
ซบัท่ีแหง้และเฉ่ือย เก็บในภาชนะท่ีเหมาะสมเพื่อก าจดั เม่ือท าความสะอาดเสร็จ 
โดยการกระจายน ้าบนพื้นผิวท่ีปนเป้ือน และก าจดัตามระเบียบของทอ้งถ่ิน และ
ระดบัภูมิภาค  
กรณสีารที่หกร่ัวไหลมีปริมาณมาก: หยดุการร่ัวไหลหากหระท าโดยไม่มีความเส่ียง 
ถา้ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นรูปของของแขง็: ใชพ้ลัว่ตกั เพื่อน าวสัดุทิ้งลงในภาชนะก าจดัของ
เสีย ถา้ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นรูปของของเหลว: อยา่ใหน้ ้าเขา้ในภาชนะ ดูดซบัดว้ยวสัดุดูด
ซบัท่ีเฉ่ือย และน าวสัดุท่ีหกร่ัวไหลใส่ในภาชนะก าจดัของเสียท่ีเหมาะสม หา้ม
สัมผสัวสัดุท่ีหกร่ัวไหล ใชล้ะอองน ้าเพื่อลดไอระเหย ป้องกนัไม่ใหไ้หลเขา้สู่ท่อ
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ระบายน ้า, ชั้นใตดิ้น หรือพื้นท่ีอบัอากาศ ท าท่ีกั้นหากจ าเป็น ถอดแหล่งก าเนิดไฟ
ทั้งหมดออก โทรไปขอความช่วยเหลือเก่ียวกบัการก าจดัก าจดั เม่ือท าความสะอาด
เสร็จ โดยการกระจายน ้าบนพื้นผวิท่ีปนเป้ือน และอนุญาตใหไ้หลผา่นทางระบบ
สุขภิบาล ระวงัผลิตภณัฑมี์ค่าสูงกวา่ค่าขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสาร ตรวจสอบค่า
ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารไดจ้าก MSDS และกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
หลีกเล่ียงการสัมผสักบัผวิหนงัและดวงตา หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอระเหยหรือควนั หา้มกลืนกิน เก็บใหห่้างจาก
ความร้อน แหล่งก าเนิดไฟ อุปกรณ์ทั้งหมดควรต่อสายดิน สวมชุดป้องกนัท่ีเหมาะสม หากกลืนกินใหรี้บไปพบแพทย์
ทนัที และแสดงภาชนะ หรือฉลาก เก็บใหห่้างจากวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้เช่น สารออกซิไดส์ 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท และเก็บในแนวตั้งเพื่อป้องกนัไม่ใหผ้ลิตภณัฑห์ก เก็บในห้องท่ีมีอุณหภูมิเยน็, แหง้มีการ
ระบายอากาศท่ีดี เก็บใหห่้างจากสารท่ีเขา้กนัไม่ได ้
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 10 mg/m3 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: 
    จดัใหมี้การระบายอากาศ หรือการควบคุมทางวศิวกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหค้วามเขม้ขน้ใน
    อากาศต ่ากวา่ค่าขีดจ ากดัการสัมผสัสารตามท่ีก าหนด และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มี
    อ่างลา้งตา และฝักบวัลา้งตวัอยูใ่กลก้บัสถานท่ีท างาน 
การป้องกนัระบบหายใจ: หากค่าขีดจ ากดัการสัมผสัสารเกิน และ การควบคุมทางวศิวกรรมควบคุมไม่ไดค้วร

สวมหนา้กากกรองอากาศแบบคร่ึงหนา้ (NIOSH type P95 or R95 filters) อาจจะ
สวมใส่ได ้10 คร้ังในการสัมผสัสาร ท่ีมีค่าเกินขีดจ ากดัการสัมผสัสาร หรือสวม
เคร่ืองช่วยหายใจเพื่อใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด ไม่แนะน า  N filter ส าหรับผลิตภณัฑน้ี์ 

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัท่ีเหมาะสม 
การป้องกนัดวงตา:  แวน่ตาป้องกนัหรือหนา้กากท่ีมีแวน่ตา 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมรองเทา้ป้องกนัสารเคมี และชุดป้องกนัแบบเตม็ตวั อาจจ าเป็นตอ้งใช้ 
มาตรการสุขอนามัย: ไม่มีขอ้มูล 
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส มีกล่ินหวาน อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   18 - 19°C ความหนาแน่น :   1.260 g/cm3   ท่ี  25 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  เป็นกลาง   การละลายน า้  :  ละลายน ้ าได ้  

จุดเดอืด  :   290 °C ความหนืด :   1300 mPa.s  ท่ี  20 °C  

ความดนัไอ  :   0.0025 mbar ท่ี  50 °C ความหนาแน่นของไอ :   3.17 (Air=1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 0.9 % โดยปริมาตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 370 - 400 oC จุดวาบไฟ :  >198.9 oC 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั : 204 oC 
ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่
มีขอ้มูล 

ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ : Miscible in cold water and alcohol. Partially soluble in acetone. Very slightly 
soluble in diethyl ether (ethyl ether).Limited solubility in ethyl acetate. 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:   เสถียรภายใตก้ารใชง้านและการจดัเก็บปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:  ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ท  าปฏิกิริยารุนแรงกบั acetic anhydride, aniline and nitrobenzene, 

 chromic oxide, lead oxide และ fluorine, phosphorous   
 triiodide, ethylene oxide และ heat, silver perchlorate, sodium  
 peroxide, sodium hydride ไม่เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน่ท่ีเป็นอนัตราย 

สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:   หลีกเล่ียงวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได,้ ความร้อนท่ีมากเกิน, แหล่งจุดติดไฟ และ
     ความช้ืน ผลิตภณัฑน้ี์ไม่สลายตวัหากใชต้ามขอ้ก าหนด 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   Strong oxidizing agents เช่น Nitric acid or other strong acids,  

 chromium trioxide, potassium chlorate, or potassium permanganate.  
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: ไม่สลายตวัจนถึงอุณหภูมิ 204oC (400 F) ซ่ึงการสลายตวัจะมีการ

 ปล่อยอะโครลีนออกมา 
 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:   LD50 (Oral, mouse): 4090 mg/kg 
    LD50 (Dermal, rabbit): 10000 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat):   >570 mg/m3 - 1h 
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อาการทีป่รากฎ: หลงัจากสูดดมไอระเหย: เน่ืองจากความดนัไอต ่า, การสูดดมไอสารในอุณหภูมิหอ้ง 
 ไม่น่าเป็นไปได ้การสูดดมไออาจท าให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ 
 หลงัจากกลืนกินสาร: มีอนัตรายนอ้ย, ความเป็นพิษต ่า ยกเวน้ไดรั้บในปริมาณมาก 
 เม่ือกลืนกินสารปริมาณมากเขา้ไป อาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร ท า
 ใหมี้อาการกระหายน ้า (ภาวะขาดน ้า) คล่ืนไส้ หรืออาเจียน ทอ้งร่วง นอกจากน้ียงัมี
 ผลต่อพฤติกรรม/ระบบประสาทส่วนกลาง/ระบบประสาท (อาการกดระบบประสาท
 ส่วนกลาง, สลบ, ปวดศีรษะ, เวยีนศีรษะ, สับสน, โรคนอนไม่หลบั, ความจ าเส่ือม
 เน่ืองจากสารพิษ, กลา้มเน้ืออ่อนแรง, อมัพาต, อาการชกั) ,มีผลต่อระบบปัสสาวะ/ไต 
 (ไตลม้เหลว, ฮีโมโกลบินในปัสสาวะ), ระบบหวัใจและหลอดเลือด (ภาวะหวัใจเตน้
 ผดิจงัหวะ), ตบั และอาจท าใหน้ ้าตาลในเลือดสูง หลงัจากสัมผสัผวิหนงั: อาจท าให้
 ระคายเคืองผวิหนงั และอาจถูกดูดซึมผา่นผวิหนงั หลงัจากสัมผสัดวงตา: อาจท าให้
 เกิดการระคายเคืองท่ีดวงตา, ตาแดง, แสบตา, ระคายเคืองตา และน ้าตาไหล แต่ไม่มี
 อนัตรายอุบติัเหตุทางตา 

               ความเป็นพษิเร้ือรัง: การกลืนกิน: การกลืนกินเป็นเวลานานหรือซ ้ าๆ อาจส่งผลต่อเลือด (Hemolysis, การ
เปล่ียนแปลงของจ านวนเม็ดเลือดขาว) ระบบต่อมไร้ท่อ (การเปล่ียนแปลงของ
น ้าหนกัต่อมหมวกไต) ระบบทางเดินหายใจ และอาจท าให้เกิดอนัตรายท่ีไต 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 

 
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:   LC50 - Fish : 58.5 ppm - 96h 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:   ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย:   ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:   การยอ่ยสลายของผลิตภณัฑใ์นระยะเวลาสั้นท่ีเป็นอนัตรายไม่น่าเป็นไปได ้
     อยา่งไรก็ตามการยอ่ยสลายของผลิตภณัฑใ์นระยะเวลาอาจเกิดข้ึน สามารถ
     ยอ่ยสลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ:  ผลิตภณัฑน้ี์คาดวา่จะไม่เกิดการสะสมทางชีวภาพ 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:   ผลิตภณัฑน้ี์ไม่เกิดการเคล่ือนยา้ยในดิน 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ:  ไม่มีขอ้มูล   
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13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
Material Disposal:  การก าจดัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลาง, รัฐ, จงัหวดั และ
    ทอ้งถ่ิน หา้มทิ้งลงในอ่างลา้งมือ, ท่อระบายน ้า หรือปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มทนัที 
Container Disposal:  ไม่มีขอ้มูล 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ  
Observe normal safety regulations when handling chemicals. Not subject to identification regulations under EC 
Directives and the Ordinance on Hazardous Materials  
 

Illinois toxic substances disclosure to employee act: Glycerin  
Federal and State Regulations:  
 

Rhode Island RTK hazardous substances: Glycerin  
Pennsylvania RTK: Glycerin  
Minnesota: Glycerin  
Massachusetts RTK: Glycerin  
Tennessee - Hazardous Right to Know: Glycerin  
TSCA 8(b) inventory: Glycerin  
Other Regulations:  
OSHA: Hazardous by definition of Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)  
EINECS: This product is on the European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.  
 

Other Classifications:  
 

WHMIS (Canada): Not controlled under WHMIS (Canada).  
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DSCL (EEC):  
Not available  
S24/25- Avoid contact with skin and eyes.  
 

HMIS (U.S.A.):  
Health Hazard: 1  
Fire Hazard: 1  
Reactivity: 0  
Personal Protection: g  

 

National Fire Protection Association (U.S.A.): 
Health: 1  
Flammability: 1  
Reactivity: 0  
Specific hazard:  

 

Protective Equipment: 
Gloves.  
Lab coat. 
Vapor respirator. Be sure to use an  
approved/certified respirator or  
equivalent. Wear appropriate respirator  
when ventilation is inadequate.  
Safety glasses.  
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงั
ในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 


