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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

ชื่อผลิตภัณฑ์: GLYCEROL 
สูตรเคมี: C3H8O3 
CAS registry number: 56-81-5 
หมายเลข EC: 200-289-5 
ประโยชน์: ใช้เป็นสารรักษาความชุ่มชื้น 
ชื่อผู้ผลิต: องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-203-8000 

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification)  

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

            □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                   □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

            □ ของแข็งไวไฟ          □ สารที่เติมออกซิเจน                           □ สารเป็นพิษ 

            □ สารกัมมันตรังสี                     □ สารทำกัดกร่อนได้                           □ สารก่อมะเร็ง  

              สารก่อความระคายเคือง  
 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ:  GLYCEROL > 99% w/w  
   ชื่อพ้อง: Glycerol, Citifluor AF2, Glycerin, Glycerin anhydrous, Glycerine, Synthetic Glycerin, 
Glyceritol, Glycyl alcohol, Trihydroxypropane 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ: ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ถ้าหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้
ออกซิเจนช่วย ให้นำส่งไปพบแพทย์ 

สัมผัสตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผา่นอย่างน้อย 15 นาที  
ผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก อย่างน้อย 15 นาที ซักล้างเสื้อผ้าและรองเท้า

ที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่ 
การรับประทาน: ชะล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งแพทย์ทันที 

 5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

 สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ละอองน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมต้านแอลกอฮอล์ และผงเคมีแห้ง   
สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม: อย่าใช้น้ำที่ไหลแรง  
การป้องกันในระหว่างการผจญเพลิง: อย่าเข้าไปในบริเวณเพลิงไหม้โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม รวมทั้งการ

ป้องกันระบบทางเดินหายใจ 
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสาหรับนักผจญเพลิง: สวมชุดดับเพลิง สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิด

มีถังอากาศ  



  Glycerol 

หน้า 2 จาก 3 

 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures) 

- อพยพคน/พนักงานที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่ 
- ระบายอากาศพื้นที่ที่สารหกรั่วไหล   
- ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม   
- เก็บรวบรวมของเหลวในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมหรือดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อย เช่น แร่หินทราย (Vermiculite) ทราย

แห้ง ดิน (Earth) และเก็บใส่ในภาชนะบรรจุกากของเสียทางเคมี    
- อย่าใช้วัสดุติดไฟได้ เช่น ขี้เลื่อย    
- อย่าฉีดล้างลงท่อระบายน้ำ   
  

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)   

การเก็บรักษา: เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ในบริเวณที่เย็นและแห้ง มีการระบายอากาศเพียงพอ   

สถานที่เก็บ: มีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ ห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้   

ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้  

ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารน้ี  

8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

การป้องกันมือ: ถุงมือป้องกัน  
การป้องกันดวงตา: แว่นครอบตาป้องกันสารเคมีหรือแว่นตานิรภัย  
การป้องกันผิวหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม  
การป้องกันระบบหายใจ: สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ  

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  

สภาพร่างกาย: ของเหลว         สี: ใส ไม่มีสี  
มวลโมเลกุล: 92.09 ก./โมล    กลิ่น: ไม่มีกลิ่น. 
pH: 5.5 – 8     จุดหลอมเหลว: 20 °C 
จุดเยือกแข็ง: ไม่มีข้อมูล    จุดเดือด: 182 °C  

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) (ต่อ) 

จุดวาบไฟ: 160 °C      อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: 400 °C 
อันตรายของการระเบิด: ผลิตภัณฑ์ไม่ทำให้เกิดการระเบิด  
ขอบเขตการระเบิด: ระดับต่ำ: 0.9 Vol%  ระดบัสูง: - 
ความดันไอที่ 20 oC: <0.1 hPa   ความหนาแน่นที่ 20oC : 1.26 g cm3 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

ความคงตัว: สารน้ีเสถียรที่สภาวะปกติของการใช้งาน และการเก็บ 
สารที่เข้ากันไม่ได้: สารออกซิไดซ์อย่างแรง 
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: ความร้อน เปลวไฟ แหล่งจุดติดไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้ 
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10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity) (ต่อ) 

สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้หรือสลายตัวเน่ืองจากความร้อน: ถ้าเกิดเพลิงสารน้ีจะสลายตัวให้แก๊สและไอ
ระเหยที่เป็นพิษ 

อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์: จะไม่เกิดขึ้น 
 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

            ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน: 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก: LD50 (Oral, Rat): 12,600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจของหนูพุก: LC50 (Inhalation Rat): >570 mg/m3/hr 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของกระต่าย: LD50 (Oral, Rabbit): 27,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของกระต่าย: LD50 (Dermal, Rabbit: >10 mg/m3/hr 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  
   – สารน้ีสามารถถูกย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย  

– เม่ือรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสารน้ีจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำในระดับต่ำ 
– จะไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 
ไม่มีข้อมูล 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  
 ไม่มีข้อมูล 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  
 ไม่มีข้อมูล  

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

        แหล่งอ้างอิง   
http://ohs.sci.dusit.ac.th/wp/?p=747 
https://www.lobachemie.com/lab-chemical-msds/MSDS-GLYCEROL-CASNO-56-81-0156C-TH.aspx 
http://www.unitywewell.com/uploads/products/sds/MSDS_GL0026.pdf  

 

 

       ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
           (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
             ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                       นายแพทย์ชำนาญการ 

            ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                   ผู้รับรอง      

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


