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มาตรา 1 ระบุสาร / ผสมและของ บรษิทั / กจิการ

ตวับ่งชสีนิคา้

ชือสาร n-Propanol

ชือการจดัส่งทีเหมาะสม n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) (contains n-propanol)

วิธกีารอืนของประชาชน ไมม่ ี

การใชง้านทเีกยีวขอ้งในการระบุของสารหรอืของผสมและใชใ้หคํ้าแนะนาํกบั

การใช้งานทีเกียวขอ้งระบุ
ว่า

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําจากผูผ้ลิต

รายละเอยีดของการจดัจําหนา่ยของแผ่นขอ้มลูความปลอดภยั

ชือ บริษทั ทีจดทะเบียน
แล้ว

Supplier: Sasol Chemicals Pacific Ltd
Manufacturer: Sasol Chemicals, A Division of Sasol South Africa
(Pty) Ltd

ทีอยู่
2 Shenton Way #06-01 SGX Centre 1 068804
Singapore

1 Sturdee Avenue, Rosebank 2196 South Africa

โทรศพัท์ +65 6533 8856 +27 (0)11 441 3111

แฟกส์ +65 6533 8869 +27 11 280 0198

เว็บไซต ์ www.sasol.com www.sasol.com

อีเมล Info.sg@sasol.com sasolchem.info.Rosebank@sasol.com

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ

สมาคม / องคก์ร ไมม่ ี ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัท์สําหรบั
เหตฉุุกเฉิน

+65 3158 1074 +27 (0)17 610 4444

หมายเลขโทรศพัท์ฉุกเฉิน
อืน ๆ

+44 (0)1235 239 671 +44 (0)1235 239 670

หมวดท ี2 ขอ้มลูเกยีวกบัอนัตราย

การจําแนกประเภทของสารหรอืของผสม

การแบ่งแยกประเภท
ของเหลวไวไฟ ประเภทย่อย ๒, การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย ๑, ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครังเดียว ประเภทย่อย ๓

องคป์ระกอบของฉลาก

GHS องคป์ระกอบฉลาก

Continued...



คําสญัญาณ อนัตราย

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย

H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟมาก

H318 ทําลายดวงตาอย่างรุนแรง

H335+H336 อาจทําใหเ้กดิอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือเกดิอาการมนึงงหรือเวยีนศีรษะ

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: การป้องกนั

P210 เกบ็ใหไ้กลจากแหล่งความรอ้น พนืผิวทีรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอนื หา้มสูบบุหรี

P261 หลีกเลียงการสูดหายใจไอ/ละออง/สเปรย์เขา้ไป

P271 ใชน้อกอาคารหรือบริเวณทีอากาศถา่ยเทเท่านัน

P280 สวมถงุมอืป้องกนั ชุดป้องกนั แวน่ตานิรภัย และเครืองป้องกนัใบหนา้

P240 ภาชนะบรรจุและอปุกรณ์จัดเกบ็ตอ้งต่อสายดิน

P241 ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้า/อปุกรณ์ระบายอากาศ/อปุกรณ์ใหแ้สงสวา่ง/อปุกรณ์ความปลอดภัย ตอ้งเป็นชนิดทีผ่านการทดสอบการระเบิด

P242 ใชเ้ครืองมอืทีไมก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟเท่านัน

P243 จัดเตรียมมาตรการขอ้ควรระวงัในการป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติย์

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: ตอบสนอง

P304+P340 หากหายใจเขา้ไป เคลือนยา้ยผูไ้ดร้ับผลกระทบไปอยู่ในทีมอีากาศบริสุทธิ เพอืช่วยใหห้ายใจไดส้ะดวก

P305+P351+P338 หากเขา้ตา ชําระลา้งดว้ยนําอย่างระมดัระวงัเป็นเวลานานๆ ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถา้ใส่อยู่และถอดไดง้า่ย ชําระลา้งดว้ยนําอย่างต่อเนือง

P310 โทรศัพท์หาศูนย์พษิวทิยา/แพทย์/หน่วยปฐมพยาบาลทันที

P370+P378 ในกรณีเกดิเพลิงไหม ้ใชโ้ฟมตา้นทานแอลกอฮอล์หรือโฟมทัวไปสําหรับการดับเพลิง

P303+P361+P353 หากสัมผัสผิวหนัง (ผม) ถอดเสือผา้ทีปนเปือนออกทันที ชะลา้งผิวหนังดว้ยนํา/อาบนํา

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: การจดัเกบ็

P403+P233 เกบ็รักษาในทีทีมอีากาศถา่ยเทดี เกบ็ในภาชนะทีปิดสนิท

P403+P235 เกบ็รักษาในทีทีมอีากาศถา่ยเทดี เกบ็ในทีเย็น

P405 เกบ็รักษาในภาชนะทีปิดล๊อก

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: การจดัทงิ

P501 กาํจัดสารหรือบรรจุภัณฑโ์ดยหลุมฝังกลบสารเคมทีีไดรั้บอนุญาตหรือถา้เป็นสารอนิทรีย์ใหเ้ผาในเตาเผาอณุหภูมสิูง

มาตรา 3 / ขอ้มลูเกยีวกบัส่วนผสม

สาร
ดูดา้นล่างสําหรับองค์ประกอบของผสม

ผสม

หมายเลข CAS % [นําหนกั] ชือ

71-23-8 >99

หมวดท ี4 มาตรการปฐมพยาบาล

คําอธบิายของมาตรการปฐมพยาบาล

การสมัผสักบัดวงตา

ถา้สิงนีไดส้ัมผัสกบัดวงตา:
เปิดดวงตาอย่างทันที และลา้งดว้ยนําไหลทีสะอาดอย่างต่อเนืองเป็นเวลาอย่างนอ้ย 15 นาที
ลา้งดวงตาใหทั้วโดยถา่งเปลือกตาใหอ้ยู่ห่างจากกนัและห่างจากดวงตา
และขยับเปลือกตาเป็นบางครงัโดยดึงเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างขึน ฉีดนําลา้งไปเรือยๆจนกระทังแพทย์
หรือศูนย์ขอ้มลูเกยีวกบัสารพษิจะสังใหห้ยุด หรืออย่างนอ้ย 15 นาที
นําสู่โรงพยาบาล หรือแพทย์โดยทันที
การถอด contact lenses ออกหลังจากไดร้ับบาดเจ็บทีดวงตาควรทีจะปฏิบัติโดยผูเ้ชียวชาญเท่านัน 

การสมัผสักบัผิวหนงั

หากสัมผัสกบัผิวหนัง:
·         ใหถ้อดเสือผา้และรองเทา้ทีเปือนสารออกใหห้มด
·         ลา้งตัวและผมโดยใหน้ําไหลผ่าน (และใชส้บู่ ถา้ม)ี
·         ไปพบแพทย์หากรูสึ้กระคายเคือง

n-propanol
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การสูด

ถา้ไดสู้ดควนัหรือสิงทีลุกเป็นไฟไดเ้ขา้ไป: นําไปสู่บริเวณทีมอีากาศบริสุทธิ ใหผู้ป่้วยนอนลง ทําใหผู้ป่้วยรูสึ้กอ ุน่ และอยู่นิงๆ อวยัวะเทียม เช่น
ฟันปลอม ทีสามารถอดุหลอดลมไดค้วรถอดออกถา้เป็นไปไดก้อ่นทีจะเริมการปฐมพยาบาล ในกรณีทีมลีมหายใจทีตืนหรือไดห้ยุดหายใจ ควรทีจะ
จัดทางเดินหายใจและช่วยใหผู้ป่้วยหายใจ ขอแนะนําใหใ้ช  ้demand valve resuscitator, bag-valve mask device, หรือ pocket mask ตาม
ทีไดฝึ้กอบรมมา ทํา CPR ถา้จําเป็น นําสู่โรงพยาบาล หรือแพทย์ 

การรบัประทาน

หา้มทําใหอ้าเจียนถา้มกีารอาเจียนควรเอนตัวคนไขไ้ปขา้งหนา้หรือพลิกลําตัวไปขา้งซา้ย ( ทําใหศ้ีรษะกม้ถา้เป็นไปได  ้) เพอืทีจะใหห้ลอดลมเปิด
อยู่และป้องกนัการ aspiration สังเกตดูอาการผูป่้วยอย่างระมดัระวงั หา้มใหนํ้าแกผู่ป่้วยทีมอีาการงว่งหรือรูส้ึกตัวไมเ่ต็มที เช่น กาํลังจะหมดสติ ใหน้ํา
( หรือนม ) เพอืทีจะบว้นปาก และใหผู้ป่้วยดืมนําชา้ๆตามความสามารถของผูป่้วย ปรึกษาแพทย์ 
เลียงการใหน้มหรือนํามนั 
เลียงการใหแ้อลกอฮอล์ 
เมอืเห็นวา่จะอาเจียนอย่างรวดเร็ว หรือไดอ้าเจียนแลว้ ควรทําใหศ้ีรษะของผูป่้วยอยู่ตํากวา่สะโพกของผูป่้วยเพอืทีจะป้องกนัไมใ่หสํ้าลักอาเจียนเขา้ไป
ในปอด 

สงิบ่งชขีองการรกัษาพยาบาลใด ๆ ไดท้นัทแีละการรกัษาพเิศษทจีําเป็น
สารใดๆกต็ามทีไดถ้กูสําลักเขา้ไประหวา่งการอาเจียนอาจทําใหป้อดเป็นอนัตราย เพราะฉะนันไมค่วรกระตุน้ใหอ้าเจียนไมว่า่จะใชว้ธิีทีปราศจากสารเคม ีหรือใชย้ากระตุน้ใหอ้าเจียนกอ้
ตาม การกระตุน้ใหอ้าเจียนโดยใชว้ธิีทีปราศจากสารเคมคีวรทําเมอืคิดวา่จําเป็นทีตอ้งนําสิงทีอยู่ในทอ้งออก วธิีประเภทนีรวมดว้ยการลา้งทอ้งหลังจาก endotracheal intubationg
เมอืมกีารอาเจียนเกดิขึนหลังจากไดร้ับประทานสาร ควรตรวจดูวา่ผูป่้วยมอีาการหายใจลําบากหรือไม ่เพราะอาการไมพ่งึประสงค์ทีเกดิขึนจากการสําลักเขา้ไปในปอดอาจเกดิขึนหลัง
จากนันเป็นเวลาถงึ 48 ชัวโมง 
การรักษาการเป็นพษิจาก higher aliphatic alcohols: ลา้งกระเพาะดว้ยนําในปริมาณมากๆ การให ้60 ม.ล mineral oil ไปในกระเพาะอาจเป็นประโยชน์ ใหอ้อกซเิจนและเครืองช่วย
หายใจเมอืตอ้งการ ความสมดุลของ electrolyte: ทางทีดีอาจตอ้งเริมที 500 ม.ล ฉีด M/6 sodium bicarbonate เขา้เสน้โลหิตแต่ควรรักษาโดยระมดัระวงัและรอบคอบนอกจากวา่ผู ้
ป่วยมอีาการช็อกหรือ acidosis อย่างรุนแรง ป้องกนัตับโดยรักษาการดูดซมึ carbohydrate โดยฉีด glucose เขา้ไปในเสน้โลหิต ลา้งไตโดยเครืองไตเทียมถา้ผูป่้วยอยู่ในโคมา่ทีลึก
และตลอดเวลา [ GOSSELIN, SMITH HODGE: Clinical Toxicology of Commercial Products, Ed 5 ] 
------------------------------------------
การรักษาประเภทพนืฐาน
------------------------------------------
จัดทางเดินหายใจผูป่้วยใหด้ีโดยใชเ้ครืองดูดเสมหะเมอืจําเป็น คอยสังเกตดูอาการระบบหายใจขัดขอ้งและคอยแกไ้ขเมอืจําเป็น ใหอ้อกซเิจนทาง non-rebreather mask ในระดับ
10 ถงึ 15 ลิตร/นาที คอยระวงัดูอาการช็อกและรักษาถา้เกดิอาการขึน คอยระวงัดูอาการปอดบวมและรักษาถา้เกดิอาการขึน คอยระวงัอาการชักและรักษาถา้เกดิขึน หา้มใชย้าทําให ้
อาเจียน ถา้สงสัยวา่ไดร้ับประทานสารเขา้ไปควรใหบ้ว้นปากและใหน้ําเป็นปริมาณถงึ 200 ม.ล (แนะนํา 5 ม.ล/ก.ก) เพอืทีจะทําใหส้ารจางลงในผูป่้วยทีสามารถกลืนได  ้มปีฏิกริิยา
ตอบโตโ้ดยอาเจียนหรือสํารอกไดด้ี และไมม่นํีาลายไหลออกมานอกปาก ให ้activated charcoal 
------------------------------------------
การรักษาประเภท advanced
------------------------------------------
พจิารณาใส่ tube ช่วยในการหายใจทางปาก ( orotracheal ) หรือทางจมกู ( nasotracheal ) ในผูป่้วยทีไมรู่ส้ึกตัวหรือกรณีทีมกีารหยุดการหายใจ การใชเ้ครืองช่วยหายใจชนิด
positive pressure และใช  ้bag-valve mask จะเป็นประโยชน์ ควรระวงั arrythmias ( หัวใจเตน้ผิดจังหวะ ) และทําการรักษาถา้เกดิขึน ให ้IV D5W TKO ถา้มอีาการ
hypovolaemia ควรให ้lactated Ringers solution การมนํีาในร่างกายมากเกนิไปอาจทําใหเ้กดิอาการแทรกซอ้นได  ้ถา้ผูป่้วยเป็น hypoglycaemic ( LOC ลดลง, หัวใจเตน้เร็ว,
ผิวซดี, รูมา่นตาขยาย, เหงอืไหลมาก และ/หรือม ีdextrose strip หรือ ระดับ glucose ตํากวา่ 50 ม.ก ) ควรให ้50% dextrose อาจตอ้งให ้fluids อย่างระมดัระวงัในกรณีทีมอีาการ
ความดันโลหิตตําและมอีาการ hypovolaemia การมนํีาในร่างกายมากเกนิไปอาจทําใหเ้กดิอาการแทรกซอ้นได  ้การใหย้าควรจะใหใ้นกรณีทีมอีาการปอดบวม ( pulmonary oedema
) รักษาอาการชักดว้ย diazepam ลา้งตาดว้ย proparacaine hydrochloride
------------------------------------------
หน่วยเหตุฉุกเฉิน
------------------------------------------
การวเิคราะหท์างหอ้งปฏิบัติ: การนับเมด็เลือด ( complete blood count ), serum electrolytes, BUN, creatinine, glucose, urinalysis, baseline for serum
aminotransferases ( ALT and AST ), calcium, phosphorus และ magnesium อาจเป็นประโยชน์ในการรักษา การวเิคราะห์วธีิอนืทีเป็นประโยชน์ไดแ้ก ่anion and osmolar
gaps, arterial blood gases ( ABGs ), การเอกซเรย์ปอด และการตรวจคลืนหัวใจดว้ยไฟฟ้า อาจตอ้งใชก้ารช่วยหายใจประเภท positive end-expiratory pressure ( PEEP )
ในกรณีทีเป็น acute parenchymal injury หรือ adult respiratory distress syndrome การเป็น acidosis อาจรักษาไดโ้ดย hyperventilation และการให ้bicarbonate การ
ลา้งไตโดยเครืองไตเทียม ( haemodialysis ) จะพจิารณาทําในรายทีคนป่วยมอีาการเป็นพษิอย่างรา้ยแรง ปรึกษานักพษิวทิยา ( toxicologist ) ถา้จําเป็น BRONSTEIN, A.C.
and CURRANCE, P.L, EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2n Ed. 1994 

มาตรา 5 มาตรการดบัเพลงิ

สงิทใีชใ้นการดบั
โฟมชนิดทีเป็น alcohol stable 
ผงสารเคมแีหง้ 
BCF ( ถา้ไดรั้บอนุญาต ) 
Carbon dioxide 
สเปรย์นําหรือหมอก - สําหรับเพลิงไหมข้นาดใหญเ่ท่านัน 

อนัตรายทเีกดิจากขอ้พนืผวิหรอืผสม

ใช้ร่วมกบัไฟไม่ได ้
·         หลีกเลียงการปนเปือนกบัตัวออกซไิดซ ์ไดแ้กไ่นเตรตกรดออกซไิดซส์ารฟอกขาวประเภทคลอรีนคลอรีนประเภททีใชก้บัสระวา่ยนํา ฯลฯ เพราะ

อาจติดไฟได ้

คําแนะนาํสําหรบันกัผจญเพลงิ

การดบัเพลิง

แจง้เจา้หนา้ทีดับเพลิง และแจง้ใหเ้ขาทราบวา่เหตุเกดิขึนทีไหนและเป็นอย่างไร 
อาจมปีฏิกริิยาอย่างรุนแรงหรือระเบิดได  ้
ใชเ้ครืองมอืช่วยหายใจและถงุมอืป้องกนั 
ป้องกนัไมใ่หส้ิงทีหกเขา้ไปในท่อระบายนําและทางนําต่างๆ 
พจิารณาการโยกยา้ยออก ( หรือหลบในสถานทีหนึง ) 
ดับเพลิงจากสถานทีปลอดภัยและมทีีบังพอสมควร 
ปิดเครืองมอืไฟฟ้าต่างๆถา้ปลอดภัยดีจนกวา่ไอและไฟไดห้ยุดหมดแลว้ 
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สเปรย์นําเพอืทีจะควบคุมไฟและทําใหบ้ริเวณขา้งเคียงเย็นลง 
เลียงการสเปรย์นําลงบนสารเหลว 
หา้มเขา้ไปใกลภ้าชนะทีสงสัยวา่รอ้น ทําใหภ้าชนะทีไดส้ัมผัสกบัไฟเย็นลงโดยสเปรย์นําจากบริเวณทีมสีิงป้องกนั 
ถา้ปลอดภัยแลว้นําภาชนะออกจากทางไฟ 

การเป็นอนัตรายจากไฟ /
ระเบิด

สารเหลวและไอติดไฟไดง้า่ยมาก 
จะเกดิไฟไหมอ้ย่างรุนแรงถา้ไดส้ัมผัสกบัความรอ้น เปลวไฟ และ/หรือ oxidisers 
ไออาจลอยตัวไปสู่สิงทีทําใหก้อ่เกดิไฟได  ้ซงึอาจอยู่ในระยะไกล
       การขยายตัวหรือการสลายตัวเมอืไดรั้บความรอ้นอาจทําใหภ้าชนะระเบิดอย่างรุนแรง 
เมอืลุกเป็นไฟอาจผลิตควนัพษิ carbon monoxide (CO) 

ผลิตภัณฑท์ีเกดิจากการเผาไหม ้เช่น:
,
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
,
ผลิตภัณฑไ์พโรไลสิสอนืๆ ทีเกดิจากการเผาไหมส้ารอนิทรีย์

มาตรา 6 มาตรการลดอุบตัเิหตุ

ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคลอุปกรณป้์องกนัและวธิกีารในกรณฉุีกเฉนิ
ดูมาตรา 8

ขอ้ควรระวงัสงิแวดลอ้ม
ดูมาตรา 12

วธิกีารและวสัดุสําหรบัการบรรจุและการทําความสะอาดขนึ

การหกของสารทีเป็นเหต ุ
เล็กน้อย

นําสิงทีทําใหร้ะเบิดไดอ้อกไป
ชําระลา้งสิงทีหกทุกอย่างโดยทันที
เลียงการสูดไอและการสัมผัสต่อผิวหนังและดวงตา
ควบคุมการสัมผัสต่อร่างกายโดยใชอ้ปุกรณ์ป้องกนั
ดูดซบัสารทีมใีนปริมาณนอ้ยโดยใช  ้vermiculite หรือวตัถดุูดซบัอนืๆ
เช็ดใหส้ะอาด
เกบ็สิงทีเหลือไวใ้นภาชนะใส่สารทีติดไฟได  ้

การหกของสารทีเป็นเหต ุ
ใหญ่โต

เคลือนยา้ยเจา้หนา้ทีออกไปจากบริเวณนันใหห้มด และเคลือนตัวไปในทางทีตา้นลม แจง้เจา้หนา้ทีดับเพลิง และแจง้ใหเ้ขาทราบวา่เหตุเกดิขึนที
ไหนและเป็นอย่างไร อาจมปีฏิกริิยาอย่างรุนแรงหรือระเบิดได  ้ใชเ้ครืองมอืช่วยหายใจและถงุมอืป้องกนั ป้องกนัไมใ่หส้ิงทีหกเขา้ไปในท่อระบายนํา
และทางนําต่างๆ พจิารณาการโยกยา้ยออก ( หรือหลบในสถานทีหนึง ) หา้มสูบบุหรี หา้มสัมผัสกบัแสงโดยตรง และสิงทีทําใหร้ะเบิดได  ้เพมิการ
ถา่ยเทอากาศ หยุดสิงทีรัวถา้คิดวา่ปลอดภัยดีแลว้ สเปรย์นําหรือหมอกเพอืทีจะทําใหไ้อกระจายตัวไดห้รือดูดซบัไอ ดูดซบัสิงทีหกดว้ยทราย ดิน
หรือ vermiculite ใชเ้ครืองตักทีไมทํ่าใหเ้กดิประกายไฟและอปุกรณ์ทีไมส่ามารถระเบิดไดเ้ท่านัน รวบรวมวตัถทุีนํากลับคืนมาไดไ้วใ้นภาชนะทีติด
ฉลากเพอืทีจะ recycle ดูดซบัสิงทีหลงเหลือดว้ยทราย ดิน หรือ vermiculite รวบรวมสิงทีหลงเหลือประเภทแข็งและเกบ็ไวใ้น drums ทีมฉีลาก
ติดและปิดผนึกเพอืทีจะกาํจัดทิง ลา้งบริเวณนันและป้องกนัไมใ่หน้ําเขา้ไปในท่อระบายนํา ถา้ท่อระบายนําหรอืทางนําต่างๆถกูเจือปนดว้ยสาร ควร
แจง้ศูนย์บริการในเหตุฉุกเฉิน 

แนะนําอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลทีมอียู่ในมาตรา 8 ของ SDS

มาตรา 7 การจดัการและการจดัเกบ็ขอ้มลู

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการจดัการความปลอดภยั

การใช้โดยปลอดภยั

ภาชนะทีแมว้า่จะวา่งเปล่าอาจมไีอทีระเบิดได .้ 
อยา่ตัด เจาะ บด เชือม หรือทําสิงใดคลา้ยกนันีใกลภ้าชนะ.

หา้มผิวหนังสัมผัสกบัผา้ทีเปียกสาร 
หลีกเลียงการสัมผัสต่อร่างกายโดยทุกทาง รวมทังการสูดเขา้ไป ใส่ชุดป้องกนัเมอืมกีารเสียงในการสัมผัส ใชใ้นสถานทีทีอากาศถา่ยเทไดด้ี ป้องกนั
ไมใ่หร้วมตัวกนัในแอง่และหลุม หา้มเขา้ไปในทีปิดลอ้มจนกวา่ไดต้รวจสอบสภาพบรรยากาศแลว้ เลียงการสูบบุหรี การสัมผัสกบัแสงโดยตรง ความ
รอ้น และสิงทีทําใหร้ะเบิดได  ้เมอืใชอ้ยู่หา้มรับประทานอาหาร ดืมเครอืงดมื หรือสูบบุหรี ไออาจติดไฟขึนมาไดเ้มอืมกีารสูบหรือเทอยู่เนืองจากม ี
ไฟฟ้าสถติ หา้มใชถ้งัประเภทพลาสติก ทําใหก้ระแสไฟฟ้าในภาชนะประเภทโลหะลงดินใหห้มด และตรวจดูวา่ภาชนะปลอดภัยดีเมอืกาํลังจะปล่อย
หรือเทวตัถอุอกมา ใชเ้ครืองมอืประเภททีไมทํ่าใหเ้กดิประกายไฟเมอืกาํลังใชว้ตัถ ุเลียงการสัมผัสกบัวตัถทุีเขา้กนัไมไ่ด  ้ควรปิดผนึกภาชนะไวอ้ย่าง
แน่นหนา เลียงไมใ่หภ้าชนะถกูทําลาย ลา้งมอืดว้ยสบู่และนําทุกครงัหลังจากใชเ้สร็จแลว้ เสือผา้ทีใส่ในการประกอบอาชีพควรแยกซกั กระทําตามวธิี
ปฏิบัติตัวในสถานทีประกอบอาชีพอย่างถกูตอ้ง ควรทําตามคําแนะนําการเกบ็และการใชจ้ากผูผ้ลิต ควรตรวจอากาศเป็นประจําวา่อยู่ในระดับ
มาตรฐานของการสัมผัสหรือไมเ่พอืทีจะรักษาความปลอดภัยของสถานทีประกอบอาชีพ 

ขอ้มูลอืนๆ

เกบ็ในภาชนะเดิมในบริเวณทีทนต่อเปลวไฟได  ้หา้มสูบบุหรี หา้มสัมผัสกบัแสงโดยตรง ความรอ้น และสิงทีทําใหร้ะเบิดได  ้หา้มเกบ็ในบริเวณที
เป็นแอง่หลุม หอ้งใตด้ิน หรือบริเวณทีไอสามารถถกูกกัอยู่ได  ้ควรปิดผนึกภาชนะไวอ้ย่างแน่นหนา อย่าเกบ็ปนกบัวตัถทีุอยูด่ว้ยกนัไมไ่ดแ้ละเกบ็ไว ้
ในสถานทีเย็น แหง้ และมอีากาศถา่ยเทไดด้ี ป้องกนัภาชนะเพอืไมใ่หเ้กดิความเสียหาย และตรวจดูเป็นประจําวา่มสิีงรัวหรือไม ่ควรทําตามคําแนะนํา
การเกบ็และการใชจ้ากผูผ้ลิต 

เงอืนไขในการจดัเกบ็ขอ้มลูทปีลอดภยัรวมทงักนัไมไ่ดใ้ด ๆ

ภาชนะทีเหมาะ

บรรจุตามทีผูผ้ลิตไดจ้ัดส่งมา จะใชภ้าชนะประเภทพลาสติกไดก้ต่็อเมอืไดรั้บการอนุญาตวา่ภาชนะนันใชไ้ดก้บัสารเหลวไวไฟ ตรวจดูวา่ภาชนะม ี
ฉลากติดชนิดทีเขา้ใจไดง้า่ยและไมม่สิีงรัวออกมา 
วตัถปุระเภททีมคีวามเหนียวหนืดตํา (i) : Drums และ jerricans ตอ้งเป็นประเภททีถอดหัวออกไมไ่ด  ้(ii) : ในกรณีทีจะใชก้ระป๋องเป็นสิงบรรจุขา้ง
ใน กระป๋องควรมสีิงปิดประเภททีใชต้ะปูหรือเกลียว สําหรับวตัถทุีมคีวามเหนียวหนืดอย่างนอ้ย 2680 cSt ( 23 องศาเซลเซยีส ) สําหรับผลิตภัณฑ์
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ทีผลิตมาประเภททีมคีวามเหนียวหนืดอย่างนอ้ย 250 cSt ( 23 องศาเซลเซยีส ) ผลิตภัณฑท์ีผลิตมาประเภททีตอ้งคนกอ่นใชห้รือมคีวามเหนียว
หนืดอย่างนอ้ย 20 cSt ( 25 องศาเซลเซยีส ) (i) : การบรรจุประเภททีถอดหัวได  ้(ii) : กระป๋องทีม ีfriction closures และ (iii) : ใชท้่อและ
cartridges ประเภททีมแีรงกดดันตําได  ้ในกรณีทีมหี่อบรรจุหลายประเภทรวมกนัและห่อขา้งในเป็นแกว้ ควรทีจะใส่วตัถกุนัการกระแทกทีอยู่ตัว
ระหวา่งห่อบรรจุขา้งในและขา้งนอก * ถา้ห่อขา้งในเป็นแกว้และมสีารเหลวประเภท packing group I อยู่ควรทีจะใส่วตัถดุูดซบัประเภททีอยู่ตัวเพอื
ทีจะดูดซบัสิงทีหกออกมา * *นอกจากวา่ห่อบรรจุขา้งนอกเป็นกล่องพลาสติกชนิดทีสรา้งขึนมาอย่างกระชับแน่นและวตัถทีุบรรจุยอยู่สามารถอยู่ใกล ้
หรือใชก้บัพลาสติกได  ้

การจดัเก็บทีใช้ไม่ได ้ หลีกเลียงการเกบ็กบักรดชนิดแรง, acid chlorides, acid anhydrides, oxidising agents 

ตอนท ี8 ไดร้บัสารควบคุม / ป้องกนัส่วนบุคคล

พารามเิตอรก์ารควบคุม

ขดี จํากดั การระเบิดอาชีว (OEL)

ขอ้มูลเกียวกบัส่วนประกอบ

ไมม่ ี

วงเงินฉุกเฉิน

ส่วนผสม ชือวตัถุ TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

n-propanol Propyl alcohol, n-; (n-Propanol) 250 ppm 250 ppm 4000 ppm

ส่วนผสม เดมิ IDLH IDLH ปรบัปรุง

n-propanol 4,000 ppm 800 ppm

การควบคุมการไดร้บัสมัผสั

การควบคมุทางวิศวกรรม
ทีเหมาะสม

สําหรับสารเหลวหรือแกส็ทีติดไฟไดอ้าจตอ้งมกีารถา่ยเทไอเสียเฉพาะที หรือมรีะบบการถา่ยเทอากาศสําหรับกรรมวธิีทีถกูปิดลอ้ม เครืองมอืถา่ยเท
อากาศจะตอ้งทนทานต่อการระเบิด สิงเจือปนในอากาศทีผลิตในสถานทีประกอบอาชีพมคีวามเร็วประเภท "escape" ทีแตกต่างกนัไป ความเร็วนีจะ
เป็นตัวกาํหนดความเร็วประเภท "capture" ของอากาศบริสุทธิทีจําเป็นต่อการขจัดสิงเจือปน

ประเภทของสิงเจือปน : ความเร็วของอากาศ:

ตัวทีทําใหล้ะลาย, ไอ, สิงขจัดไขมนั ฯลฯ การระเหยจากถงั ( ในอากาศนิง ) 0.25-0.5 ม/วนิาที
(50-100 ฟตุ/นาท)ี

ละออง, ควนัจากกรรมวธิีทีตอ้งเทสาร, บรรจุในภาชนะที ไมต่่อเนือง, การขนยายโดยใชเ้ครืองขนส่งทีมคีวามเร็วตํา,
การ เชือมหลอม, ละอองทีล่องลอย, ควนักรดชุบโลหะ, pickling ( ปล่อยออกมาในความเร็วตําไปสู่ zone ทีม ีactive
generation ) 

0.5-1 ม/วนิาที
(100-200 ฟตุ/นาท)ี

การเปรย์โดยตรง, สปรย์สีใน shallow booths, การบรรจุ drum, การใส่เครืองขนส่ง, ผงจากเครืองบด, แกส็ที ออก
มา ( active generation ไปสู่ zone ทีมอีากาศเคลือนไหวได  ้เร็ว )

1-2.5 เมตร/วนิาที
 (200-500 ฟตุ/นาท)ี

ในแต่ละ range อตัราทีเหมาะสมขึนอยู่กบั: 

ส่วนล่างของ range ส่วนบนของ range

1: กระแสลมในหอ้งมอียู่ในขนาดตํา หรือถกูจับไดง้า่ย 1: กระแสลมในหอ้งมอียู่ในขนาดทีไมด่ี

2: สิงเจือปนมคีวามเป็นพษิตํา หรือมมีลูค่า nuisance เท่านัน 2: สิงเจือปนมคีวามเป็นพษิสูง

3: มกีารผลิตอย่างไมต่่อเนืองและมกีารผลิตตํา 3: มกีารผลิตสูง มกีารใชห้นัก

4: hood ขนาดใหญ ่หรือ air mass ขนาดใหญก่าํลังเคลือนไว 4: Small hood-local control เท่านัน

ทฤษฎีงา่ยๆไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ความเร็วของอากาศจะลดลงอย่างฉับพลันเมอืไมไ่ดอ้ยู่ใกลท้างเปิดของท่อสกดัชนิดธรรมดา ความเร็วส่วนมากจะลด
ลงตามจํานวนระยะทางจากจุดสกดั ยกกาํลังสอง ( ในกรณีงา่ยๆ ) เพราะฉะนันความเร็วของอากาศทีจุดสกดัควรถกูเปลียนแปลงใหเ้หมาะสมโดยใช ้
ระยะทางจากสิงเจือปนในการคํานวณ ความเร็วของอากาศทีใบพดัเครืองสกดัควรมอีตัราอย่างตํา 1-2 ม. / วนิาที ( 200-400 ฟตุ / นาที ) สําหรับการ
สกดัสารทีทําใหล้ะลาย ( solvent ) ทีผลิตในถงัทีอยู่ห่างจากจุดสกดั 2 เมตร สิงอนืๆเกยีวกบัเครืองกลทีสามารถทําใหอ้ปุกรณ์การสกดัทํางานได ้
ไมเ่ต็มทีทําใหต้อ้งคูณอตัราความเร็วของอากาศทีไดจ้ากทฤษฎีดว้ย factors of 10 หรือมากกวา่นีเมอืไดต้ิดตงัระบบสกดัสารหรือเมอืจะใชร้ะบบนี 

การป้องกนัร่างกายเฉพาะ
ตวั

ตาและการป้องกนัใบหน้า

·         แวน่ตาป้องกนัอนัตรายชนิดทีมสี่วนป้องกนัดา้นขา้ง
·         แวน่ตาป้องกนัสารเคม ี
·         คอนแทคเลนส์อาจทําใหเ้กดิอนัตรายเป็นพเิศษ เลนส์ออ่นอาจดูดซมึสิงทีทําใหร้ะคายเคอืงและทําใหสิ้งระคายเคืองรวมตัวกนั ควรมกีารจัดทํา

เอกสารนโนบายเป็นลายลักษณ์อกัษรทีบรรยายถงึการใส่คอนแทคเลนส์หรือขอ้จํากดัในการใชส้ําหรับสถานทีปฏิบัติงานแต่ละทีหรืองานแต่ละชนิด
เอกสารควรใหข้อ้มลูเกยีวกบัการดูดซมึของเลนส์ การดูดซมึสารเคมชีนิดทีใชใ้นการปฏิบัติงาน และประสบการณ์เรืองการบาดเจ็บ บุคลากรทีมคีวาม
รูด้า้นการแพทย์และการปฐมพยาบาลควรไดรั้บการอบรมเกยีวกบัวธิีการถอดคอนแทคเลนส์ และควรมอีปุกรณ์ทีเหมาะสมเตรียมพรอ้มไวด้ว้ย หากเกดิ
การสัมผัสกบัสารเคม ีใหล้า้งตาทันทีและถอดคอนแทคเลนส์ใหเ้ร็วทีสุดเมอืสามารถทําได  ้ควรถอดเลนส์ทันทีทีตาเริมแดงหรือระคายเคือง และ
ควรทําในสิงแวดลอ้มทีสะอาดหลังจากทีผูป้ฏิบัติงานลา้งมอืใหส้ะอาดหมดจดแลว้เท่านัน [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59],
[AS/NZS 1336 หรือมาตรฐานระดับชาติทีใกลเ้คียงกนั]
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ป้องกนัอนัตรายตอ่ผิว
หนงั

ดูการป้องกนัมอืดา้นล่าง

ป้องกนัมือ / เท้า

ใส่ถงุมอืป้องกนัสารเคม ีเช่น ประเภท PVC
ใส่รองเทา้ป้องกนัอนัตรายหรือรองเทา้ gumboots เช่น ประเภทยาง 
การเลือกถงุมอืทีเหมาะสมไมเ่พยีงตอ้งพจิารณาวสัดุทีใชเ้ท่านัน แต่ยังตอ้งตรวจสอบคุณภาพเพมิเติม ซงึคุณภาพของผูผ้ลิตแต่ละรายจะแตกต่างกนั
ไป ในกรณีทีสารเคมมีาจากการเตรียมสารหลายๆ ชนิด จะไมส่ามารถคํานวณความตา้นทานของวสัดุทีใชทํ้าถงุมอืล่วงหนา้ได  ้ดังนัน จึงตอ้งมกีาร
ตรวจสอบกอ่นใช ้
ตอ้งขอขอ้มลูเกยีวกบัระยะเวลาทีสารจะเกดิการซมึผ่านผนังของถงุมอืจากผูผ้ลิต และเป็นสิงทีตอ้งพจิารณาเมอืตัดสินใจเลือกถงุมอื
ชนิดของถงุมอืทีเหมาะสมและคงทนขึนอยู่กบัการใชง้าน ปัจจัยสําคัญในการเลือกถงุมอื ไดแ้ก:่

ความถแีละระยะเวลาของการสัมผัส,
ความทนต่อสารเคมขีองวสัดุทีใชทํ้าถงุมอื
ความหนาของถงุมอื
ความชํานาญ

เลือกถงุมอืทีไดร้ับการทดสอบกบัมาตรฐานทีเหมาะสม (เช่น Europe EN 374, US F739, AS/NZS 2161.1 หรือมาตรฐานระดับชาติทีใกลเ้คียง
กนั)

·         หากมโีอกาสเกดิการสัมผัสเป็นเวลานานหรือบ่อยครงัแนะนําใหใ้ชถ้งุมอืทีมรีะดับการป้องกนั 5 หรือสูงกวา่นัน (ระยะเวลาทีสารจะเกดิการซมึผ่าน
ผนังของถงุมอืมากกวา่ 240 นาทีตามมาตรฐาน EN 374, AS/NZS 2161.10.1 หรือมาตรฐานระดับชาติทีใกลเ้คียงกนั)

·         หากคาดวา่จะมกีารสัมผัสเพยีงในระยะเวลาสันๆ แนะนําใหใ้ชถ้งุมอืทีมรีะดับการป้องกนั 3 หรือสูงกวา่นัน (ระยะเวลาทีสารจะเกดิการซมึผ่านผนัง
ของถงุมอืมากกวา่ 60 นาทีตามมาตรฐาน EN 374, AS/NZS 2161.10.1 หรือมาตรฐานระดับชาติทีใกลเ้คียงกนั)

·         ถงุมอืโพลีเมอร์บางชนิดจะไดร้ับผลกระทบจากการเคลือนไหวนอ้ยกวา่ ควรมกีารพจิารณาปัจจัยนีเมอืเลือกถงุมอืสําหรับใชใ้นระยะยาว
·         ควรหาถงุมอืใหมม่าแทนถงุมอืทีปนเปือน

ถงุมอืใชส้วมมอืทีสะอาดเท่านัน หลังการใชง้าน ควรลา้งมอืและเช็ดมอืใหแ้หง้ แนะนําใหท้าครีมใหค้วามชุ่มชืนทีไมม่ส่ีวนประกอบของนําหอม

การป้องกนัตวั ดูการป้องกนัอนื ๆ ดา้นล่าง

การป้องกนัอืน ๆ

ชุดเอยีม
ผา้กนัเปือน ( apron ) ชนิด PVC
อาจตอ้งใชชุ้ดป้องกนัชนิด PVC ถา้มกีารสัมผัสอย่างรุนแรง
เครืองมอืลา้งดวงตา
ควรทีจะสามารถหาทีอาบนําไดง้า่ย 

อนัตรายจากความร้อน ไมม่ ี

การป้องกนัระบบหายใจ
เครืองกรองประเภท A ทีมปีริมาณพอ

หนา้กากกรองกา๊ซและไอระเหย ชนิดตลับกรองสารเคม ี(Cartridge Respirator) ไมค่นควรนํามาใชใ้นการเขา้แบบฉุกเฉิน หรือ ในพนืทีทีไมท่ราบความเขม้ขน้ของไอหรือปริมาณ
ออกซเิจน ผูส้วมใส่หนา้กากจะถกูเตือนใหอ้อกจากพนืทีทีมกีารปนเปือนอย่างทันทีเมอืมกีารตรวจพบกลินใดๆ ผ่านเครืองช่วยหายใจ การไดร้ับกลินนันอาจจะบ่งบอกไดว้า่หนา้กากไม ่
ไดทํ้างานอย่างเหมาะสม หรือปริมาณความเขม้ขน้ของไอมมีากเกนิไป หรอืไมไ่ดม้กีารติดตงัหนา้กากอย่างถกูตอ้ง (ไมพ่อดีกบัผูใ้ช)้ เนืองจากขอ้จํากดัเหล่านี ทําใหก้ารใชง้านเฉพาะ
หนา้กากกรองกา๊ซและไอระเหย ชนิดตลับกรองสารเคม ี(Cartridge Respirator) เพยีงอย่างเดียวจะตอ้งพจิารณาตามความเหมาะสม

มาตรา 9 คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

ขอ้มลูเกยีวกบัคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมพีนืฐาน

ลกัษณะ ไมม่ ี

รูปร่าง ของเหลว
ความหนาแน่นของไอ

ระเหย (Water = 1)
0.80

กลิน ไมม่ ี
คา่สมัประสิทธ ิPartition

n-octanol / นํา
0.2, 25 deg C

เกณฑ์กลิน ไมม่ ี
อุณหภมูิทีทําใหม้ีการจุด

ไฟอย่างอตัโนมตั ิ(°C)
395

pH (ตามทีไดจ้ดัมา) ใชไ้มไ่ด ้ อุณหภมูิสลายตวั ไมม่ ี

จุดจุดหลอมเหลว / แช่
แข็ง (° C)

-126.5 ความเหนียว 2.7625 @ 20 deg C

จุดเดอืดเริมตน้และช่วง
ของจุดเดอืด (° C)

97.4 นําหนกัโมเลกุล (g/mol) 60.1

จุดวาบไฟ (°C) 26 (closed cup) ลิมรส ไมม่ ี

อตัราความเร็วของการ
ระเหย

1.3 BuAc=1 คณุสมบตัขิองการระเบิด ไมม่ ี

การตดิไฟได ้ ติดไฟได ้
คณุสมบตัขิองออกซิได

ซิง
ไมม่ ี

ขดีจํากดัขนัสูงของการ
ระเบิด (%)

13.5
แรงตงึผิว (dyn/cm or

mN/m)
ไมม่ ี

ขดีจํากดัขนัตาํของการ
ระเบิด (%)

2.1
ส่วนทีระเหยไดอ้ย่างรวด

เร็ว (%ปริมาตร)
100

Chemwatch: 5198-70

ร ุน่ที: 5.1.1.1

Page 6 of 11

n-Propanol

วันทีออก: 25/08/2016

พิมพ์วันที: 26/08/2016

Continued...



ความดนัไอ 2.8 @ 25 deg C กลุ่มก๊าซ ไมม่ ี

การละลายในนํา
(กรมั/ลิตร)

ผสมกนัได ้
คา่ความเป็นกรดเป็นวิธแีก้

ปัญหา (1%)
ใชไ้มไ่ด ้

ไอความหนาแน่น (อากาศ
= 1)

2.1 VOC g/L ไมม่ ี

มาตรา 10 ความเสถยีรและความว่องไวต่อปฏกิริยิา

การมีปฏกิิริยา ดูส่วน 7

เสถียรภาพทางเคมี

·         ไมเ่สถยีรหากอยู่กบัสารทีเขา้กนัไมไ่ด ้
·         ผลิตภัณฑน์ับวา่มคีวามเสถยีร
·         ปฏิกริิยาพอลิเมอไรเซชันชนิดทีเป็นอนัตรายจะไมเ่กดิขึน

 
 

ความเป็นไปไดข้อง
ปฏกิิริยาทีเป็นอนัตราย

ดูส่วน 7

เงือนไขทีจะหลีกเลียง ดูส่วน 7

สารทีเขา้กนัไม่ได ้ ดูส่วน 7

ผลิตภณัฑ์อนัตรายทีเกิด
จากการสลายตวั

ดูมาตรา 5

มาตรา 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา

ขอ้มลูเกยีวกบัผลกระทบทางพษิวทิยา

ไดสู้ดเขา้ไป

การสูดดมไอระเหยอาจทําใหเ้กดิอาการมนึงงและเวยีนศีรษะ ซงึอาจจะมอีาการงว่งซมึ ความตืนตัวลดลง สูญเสียการตอบสนอง ไมใ่หค้วามร่วมมอื
และอาการเวยีนศรีษะร่วมดว้ย
การสูดดมไอระเหยหรือละออง (หมอกหรือควนั) ทีเกดิจากวตัถใุนระหวา่งการจัดการปกติ อาจจะทําใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพเฉพาะบุคคล
จากหลักฐานทีจํากดัและประสบการณ์ในการทดลองทําใหเ้สนอแนะไดว้า่วตัถนีุอาจกอ่ใหเ้กดิการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจในผูค้นจํานวน
มากทีสูดดมเขา้ไป ในทางตรงกนัขา้มกบัอวยัวะส่วนใหญ ่ปอดสามารถตอบสนองต่อบาดแผลทีเกดิจากเคมไีดโ้ดยการกาํจัดหรือถอนพษิสารระคาย
เคอืงออกไปในตอนแรกและหลังจากนันจะทําการซอ่มแซมความเสียหายทีเกดิขึน กระบวนการซอ่มแซมนีเป็นววัฒันาการเริมแรกในการปกป้องปอด
ของสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนมจากวตัถแุปลกปลอมและแอนติเจน แต่อย่างไรกต็ามกอ็าจจะเกดิความเสียหายต่อปอดยิงขึนได  ้ซงึจะส่งผลต่อความสามารถ
ในการแลกเปลียนแกส๊ทีแย่ลง ซงึเป็นหนา้ทีหลักของปอด การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจมกัจะทําใหเ้กดิการอกัเสบ ซงึส่งผลใหเ้กดิการ
กระตุน้และมกีารนําเขา้ชนิดของเซลล์จํานวนมาก ซงึส่วนใหญม่าจากระบบหลอดเลือด
อนัตรายจากการหายใจเขา้เพมิขึนเมอือณุหภูมสิูงขึน

Aliphatic alcohols ทีม ีcarbon เกนิ 3 ตัวทําใหป้วดศีรษะ วงิเวยีน มนึ กลา้มเนือออ่นลา้ และเพอ้คลัง ประสาทส่วนกลางถกูกด โคมา่ ชัก และม ี
การเปลียนแปลงทางพฤติกรรมของตัวเอง Secondary respiratory depression และการลม้เหลว รวมไปทงัความดันโลหิตตํา และการเตน้ไมป่กติ
ของหัวใจอาจตามมาทีหลัง ถา้ไดสั้มผัสสารอย่างเกนิควรอาจทําใหค้ลืนไส  ้อาเจียน และมกีารทําลายทีตับและไต ถา้ม ีcarbon ในแอลกอฮอล์มาก
เท่าไหร่ อาการจะรุนแรงมากเท่านัน 
การสูดแกส็/ไอทีมคีวามเขม้ขน้สูงทําใหร้ะคายเคืองต่อปอด และมอีาการไอ คลืนไส  ้ระบบประสาทกลางถกูกด ปวดศีรษะ วงิเวยีน ปฏิกริิยาโตต้อบ
ชา้ลง ออ่นเพลีย และเคลือนไหวไมป่ระสานกนั 

การรบัประทาน

การกลืนสารเขา้ไปโดยไมต่งัใจอาจเป็นอนัตรายได  ้การทดลองกบัสัตวแ์สดงใหเ้ห็นวา่ การกลืนสารในปริมาณทีตํากวา่ 150 กรัมอาจเป็นอนัตรายถงึ
ชีวติได  ้หรืออาจสรา้งความเสียหายรุนแรงต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล
การกลืนสารชนิดเหลวอาจทําใหเ้กดิการสูบซมึ ( aspiration ) เขา้ไปในปอดและเสียงต่อการเป็น chemical pneumonitis ซงึอาจมผีลรา้ยแรง (
ICSC13733 ) 
การไดส้ัมผัส non-ring alcohols มากเกนิควรอาจทําใหม้อีาการทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ กลา้มเนือออ่นลา้และทํางานไมป่ระสานกนั
เลินเล่อ งง เพอ้คลัง และโคมา่ อาการทางระบบอาหารประกอบไปดว้ย คลืนไส  ้อาเจียน และทอ้งร่วง การสูบซมึเป็นอนัตรายมากกวา่การรับประทาน
เพราะปอดอาจถกูทําลายได  ้และสารอาจถกูดูดซมึเขา้ไปในร่างกาย แอลกอฮอลทีมรีูปแบบ ring และ secondary และ tertiary alcohols จะทําให ้
มอีาการรา้ยแรงกวา่ ซงึจะเห็นไดใ้นแอลกอฮอลประเภททีหนัก 

การสมัผสักบัผิวหนงั

สารแอลกอฮอล์ชนิดเหลวส่วนมากจะเป็นตัวทําความระคายเคืองประเภท primary ต่อผิวหนังของมนุษย์ ไดม้กีารดูดซมึทางผิวหนังเกดิขึนใน
กระต่าย แต่ไมไ่ดเ้กดิขึนในมนุษย์ 
แผลเปิด ผิวทีถกูขีดข่วน หรือผิวทีระคายเคืองไมค่วรสัมผัสกบัสารชนิดนี
สารทีเขา้ไปในกระแสเลือดผ่านทางแผลเปิดหรือแผลถลอกอาจเป็นอนัตรายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ใหต้รวจดูผิวหนังกอ่นใชส้ารชนิดดังกล่าว
หากมบีาดแผลบนผิวหนังควรปิดแผลใหเ้รียบรอ้ยกอ่น

ดวงตา ถา้ไดใ้ชก้บัดวงตาสารตัวนีทําใหต้าเสียอย่างรุนแรง 

เรือรงั
จากหลักฐานทีจํากดัทําใหบ้อกไดว้า่การสัมผัสสารเป็นเวลานานและหลายๆ ครงัจากการทํางานอาจจะทําใหเ้กดิผลกระทบดา้นสุขภาพทีสะสมขึน
เกยีวกบัระบบอวยัวะและชีวเคม ี
การสูดสารทีทําใหล้ะลายอย่างเรือรังอาจทําใหร้ะบบประสาทผิดปกติ และมกีารเปลียนแปลงทางตับและโลหิต [PATTYS] 

n-Propanol

การเป็นพษิ การระคายเคือง

Dermal (rabbit) LD50: 5040 mg/kg[2] Eye (rabbit): 20 mg/24h moderate

Oral (rat) LD50: 1870 mg/kg[2] Eye (rabbit): 4 mg open SEVERE

Chemwatch: 5198-70

ร ุน่ที: 5.1.1.1
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1 คาํอธบิาย:  – ขอ้มลูทีมอียู่ แต่ไมเ่ต็มเกณฑสํ์าหรับการจัดหมวดหมู่
 – ขอ้มลูทีจําเป็นทีจะทําใหก้ารจัดหมวดหมูท่ีมอียู่
 – ขอ้มลูไมส่ามารถทีจะทําใหก้ารจัดหมวดหมู่

Skin (rabbit): 20 mg/24h moderate

Skin (rabbit): 500 mg open mild

n-propanol

การเป็นพษิ การระคายเคือง

ทางปาก (หนู) LD50: 1870 mg/kg[2] Eye (rabbit): 20 mg/24h moderate

ทางผิวหนัง (กระต่าย) LD50: 4032 mg/kg[1] Eye (rabbit): 4 mg open SEVERE

Skin (rabbit): 20 mg/24h moderate

Skin (rabbit): 500 mg open mild

1 คาํอธบิาย: 1 มลูค่าทีไดรั้บจากสารยุโรป ECHA ลงทะเบียน -. พษิเฉียบพลัน 2 มลูค่าทีไดร้ับจากผูผ้ลิต SDS เวน้แต่ขอ้มลูทีระบุเป็นอย่างอนืทีสกดัจากขอ้
กาํหนด -. สมคัรสมาชิกของผลกระทบทีเป็นพษิของสารเคม ี

N-PROPANOL

สารตัวนีอาจทําความระคายเคืองต่อดวงตาขนาดรุนแรง ซงึอาจทําใหต้าอกัเสบทีเห็นไดช้ัด การไดส้ัมผัสสิงทีทําใหร้ะคายเคืองในระยะเวลานาน
หรือบ่อยครงัอาจทําใหเ้ป็นเยือตาขาวอกัเสบ 
สารตัวนีอาจทําใหผิ้วหนังระคายเคืองหลังจากไดส้ัมผัสเป็นระยะเวลานานหรือบ่อยครงั และทําใหผ้ิวหนังทีไดส้ัมผัสแดง บวม มตีุ่มนําเล็กๆ ตก
สะเกด็ และผิวหนังหนาขึน 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั การก่อมะเร็ง

ระคายเคอืงตอ่ผิว / กดั
กร่อน

เจริญพนัธ ุ์

ความเสียหายตาจริงจงั /
ระคายเคอืง

STOT - สมัผสัเพยีงครงั
เดยีว

ระบบทางเดนิหายใจหรอื
ผิวหนงั

STOT - การสมัผสัซํา

Mutagenicity อนัตรายสําลกั

มาตรา 12 ขอ้มลูเชงินเิวศน ์

การเป็นพษิ

ส่วนผสม จุดจบ ระยะเวลาการทดสอบ (ชวัโมง) สายพนัธ ุ์ มูลคา่ แหล่ง

n-propanol LC50 96 ปลา 163.437mg/L 3

n-propanol EC50 48 สัตวน์ําทีมเีปลือกแข็ง =3642mg/L 1

n-propanol EC50 96 ใชไ้มไ่ด ้ 861.193mg/L 3

n-propanol EC50 384 สัตวน์ําทีมเีปลือกแข็ง 37.744mg/L 3

n-propanol NOEC 504 สัตวน์ําทีมเีปลือกแข็ง >100mg/L 2

1 คาํอธบิาย:

นํามาจาก 1. ฐานขอ้มลูสารพษิ IUCLID 2. Europe ECHA Registered Subtances - ขอ้มลูความเป็นพษิจากสารเคม ี- ความเป็นพษิทางนํา 3.
EPIWIN Suite V3.12 - ฐานขอ้มลูความเป็นพษิทางนํา (ประมาณการ) 4. US EPA, Ecotox database - ฐานขอ้มลูความเป็นพษิทางนํา 5.
ECETOC ฐานขอ้มลูการประเมนิความเป็นพษิทางนํา 6. NITE (ญปีุ่ น) - ฐานขอ้มลูความเขม้ขน้ทางชีวภาพ 7. METI (ญปีุ่ น) - ฐานขอ้มลูความเขม้
ขน้ทางชีวภาพ

หา้มปล่อยไปในท่อระบายนําหรือทางนําต่างๆ 

ความคงทนและย่อยสลาย

ส่วนผสม วิริยะ: นํา / ดนิ วิริยะ: แอร์

n-propanol ตํา ตํา

ทมีศีกัยภาพ Bioaccumulative

ส่วนผสม การสะสมในสิงมีชีวิต

n-propanol ตํา (LogKOW = 0.25)

เคลอืนทใีนดนิ

ส่วนผสม Mobility

n-propanol สูง (KOC = 1.325)

Chemwatch: 5198-70

ร ุน่ที: 5.1.1.1
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มาตรา 13 การพจิารณาการกาํจดั

วธิกีารรกัษาเสยี

การกําจดัสินคา้ / การ
บรรจุหบีหอ่

ภาชนะบรรจุทีวา่งเปล่าอาจจะยังคงสามารถทําใหเ้กดิภัยหรืออนัตรายจากสารเคมไีด ้
ถา้เป็นไปได  ้ส่งคืนภาชนะบรรจุใหก้บัผูจํ้าหน่ายเพอืทําการรีไซเคิลหรือนํากลับมาใชใ้หม ่

เพมิเติม:
ภาชนะบรรจุทีไมส่ามารถทําใหส้ะอาดไดดี้พอเพอืใหม้นัใจวา่ไมม่สีารตกคา้งหลงเหลืออยู่ หรือภาชนะบรรจุทีไมส่ามารถใชใ้นการเกบ็ผลิตภัณฑ์
ชนิดเดียวกนัไดอ้กีแลว้นัน ใหท้ําการเจาะทีภาชนะบรรจุเพอืป้องกนัการนํากลับมาใชใ้หมแ่ละใหทํ้าการฝังในหลุมฝังกลบทีไดรั้บอนุญาต
ซงึเป็นสถานทีทีสามารถติดฉลากการเตือน เอกสารความปลอดภัย (SDS) และสังเกตเห็นประกาศทงัหมดทีเกยีวขอ้งกบัสินคา้ได ้

การระบุตัวบทกฎหมายสําหรับขอ้กาํหนดการกาํจัดของเสียของแต่ละประเทศ รัฐ และ/หรือดินแดนอาจจะมคีวามแตกต่างกนั ผูใ้ชแ้ต่ละคนจะตอ้ง
อา้งถงึกฎหมายในการดําเนินงานในพนืทีของตน ในบางพนืทีของเสียบางอย่างจะตอ้งถกูติดตาม
ลําดับขันของการควบคุมอาจจะเหมอืนกนัได  ้- ผูใ้ชค้วรตรวจสอบ:

การลดลง
การนํากลับไปใชใ้หม ่
การรีไซเคิล
การกาํจัด (ถา้กรณีอนืๆ ไมส่ามารถทําได)้

วตัถนีุอาจถกูรีไซเคิลหากไมไ่ดใ้ชแ้ลว้ หรือถา้วตัถยัุงไมไ่ดร้ับการปนเปือนแต่วตัถนุันไมเ่หมาะกบัการใชง้านทีตอ้งการ ถา้วตัถไุดร้ับการปนเปือนแลว้
อาจทําใหว้ตัถฟืุนฟสูภาพไดโ้ดยการกรอง การกลัน หรือวธีิการอนืๆ การพจิารณาเรืองอายุการเกบ็รักษาควรจะถกูนํามาใชใ้นการตัดสินใจทีจะดําเนิน
การประเภทนีดว้ย โปรดทราบวา่คุณสมบัติของวตัถอุาจมกีารเปลียนแปลงในการใชง้าน และการรีไซเคิลหรือนํามาใชใ้หมอ่าจจะไมเ่หมาะสมเสมอไป

อย่า ใหน้ําเสียทีเกดิจากการลา้งทําความสะอาดหรือกระบวนการของอปุกรณ์เขา้ไปในท่อนําทิง
การรวบรวมนําเสียทงัหมดเพอืนํามาบําบัดกอ่นทีจะกาํจัดอาจจะเป็นสิงจําเป็นทีตอ้งทํา
สิงแรกทีควรพจิารณาในการกาํจัดของเสียจากท่อระบายนําทุกกรณีอาจจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฏหมายทอ้งถนิและขอ้บังคับ
ในกรณีทีมขีอ้สงสัยใหต้ิดต่อไดท้ีบุคคลหรือหน่วยงานทีรับผิดชอบ

( สารเหลว ลุกเป็นไฟได  ้) Recycle ถา้เป็นไปได  ้สอบถามผูผ้ลิตเกยีวกบัวธิี recycle ต่างๆ หรือสอบถาม local หรือ regional waste
management authority เกยีวกบัการกาํจัดทิงถา้ไมม่วีธิีการหรือสถานทีกาํจัดทิงทีเหมาะสม กาํจัดทิงโดย : ฝังในทีดินเกบ็ขยะทีถกูตอ้งตาม
กฎหมายหรือ เผาโดยใชเ้ครืองมอืทีไดรั้บการรับรอง ( หลังจากไดผ้สมกบัวตัถทุีลุกเป็นไฟไดที้เหมาะสม ) กาํจัดสิงเจือปนออกจากภาชนะทีวา่ง
เปล่า ปฏิบัติตามคําแนะนําการป้องกนัอนัตรายทงัหมดทีอยู่ในฉลากจนกวา่ภาชนะจะสะอาดและไดถ้กูทําลาย 

ส่วนขอ้มลูการขนส่ง 14

ตอ้งการฉลาก

มลภาวะตอ่ทะเล ไม ่

การขนส่งทางบก (ADR)

หมายเลข UN 1274

ชือการจดัส่งของสห
ประชาชาตทีิเหมาะสม

n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) (contains n-propanol)

การขนส่งระดบัอนัตราย
(es)

ชัน 3

ความเสียงอนื ๆ ใชไ้มไ่ด ้

กลุ่มการบรรจุ III

อนัตรายตอ่สิงแวดล้อม ใชไ้มไ่ด ้

ขอ้ควรระวงัพเิศษสําหรบั
ผู้ใช้

การบ่งบอกความเป็นอนัตราย (Kemler) 30

รหัสการแบ่งแยก F1

ป้ายอนัตราย 3

ขอ้กาํหนดพเิศษ ใชไ้มไ่ด ้

จํานวน จํากดั 5 L

การขนส่งทางอากาศ (ICAO-IATA / DGR)

หมายเลข UN 1274

ชือการจดัส่งของสห
ประชาชาตทีิเหมาะสม

n-Propanol; Propyl alcohol, normal (contains n-propanol)

การขนส่งระดบัอนัตราย
(es)

ICAO / IATA ระดับ 3

ICAO/IATA Subrisk ใชไ้มไ่ด ้

Chemwatch: 5198-70

ร ุน่ที: 5.1.1.1
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รหัส ERG 3L

กลุ่มการบรรจุ III

อนัตรายตอ่สิงแวดล้อม ใชไ้มไ่ด ้

ขอ้ควรระวงัพเิศษสําหรบั
ผู้ใช้

ขอ้กาํหนดพเิศษ A3

คําแนะนําในการบรรจุสินคา้เท่านัน 366

สินคา้เฉพาะจํานวนสูงสุด / แพค็ 220 L

ผูโ้ดยสารและขนส่งสินคา้บรรจุคําแนะนํา 355

จํานวนสูงสุดของผูโ้ดยสารและขนส่งสินคา้ / แพค็ 60 L

ผูโ้ดยสารและขนส่งสินคา้บรรจุคําแนะนําในการซอืจํานวน จํากดั Y344

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack 10 L

การขนส่งทางทะเล (IMDG-Code / GGVSee)

หมายเลข UN 1274

ชือการจดัส่งของสห
ประชาชาตทีิเหมาะสม

n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) (contains n-propanol)

การขนส่งระดบัอนัตราย
(es)

IMDG ระดับ 3

ความเสียงย่อยๆในกลุ่ม IMDG ใชไ้มไ่ด ้

กลุ่มการบรรจุ III

อนัตรายตอ่สิงแวดล้อม ใชไ้มไ่ด ้

ขอ้ควรระวงัพเิศษสําหรบั
ผู้ใช้

จํานวนระบบการจัดการสิงแวดลอ้ม F-E, S-D

ขอ้กาํหนดพเิศษ 223

ปริมาณที จํากดั 5 L

การคมนาคมขนส่งในกลุ่มตามภาคผนวก II ของ MARPOL และรหสั IBC

แหล่ง ชือสาร หมวดหมู่มลพษิ ชนิดเรือ

IMO MARPOL (Annex II)
- List of Noxious Liquid
Substances Carried in
Bulk

n-Propyl alcohol Y 3

มาตรา 15 ระเบยีบ

กฎระเบยีบดา้นความปลอดภยัสุขภาพและสงิแวดลอ้ม / กฎหมายทเีฉพาะเจาะจงสําหรบัสารหรอืส่วนผสม

N-PROPANOL(71-23-8) พบในรายการกฎเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี

ใชไ้มไ่ด ้

ภาชนะทวัไป สถานะ

ออสเตรเลีย - AICS Y

แคนาดา - DSL Y

แคนาดา - NDSL N (n-propanol)

ประเทศจีน - IECSC Y

ยุโรป - EINEC / ELINCS
/ NLP

Y

ญปีุ่ น - ENCS Y

เกาหลี - KECI Y

นิวซแีลนด์ - NZIoc Y

ฟิลิปปินส์ - PICCS Y

ประเทศสหรัฐอเมริกา -
TSCA

Y

1 คาํอธบิาย:
Y = ส่วนประกอบทงัหมดอยู่ในภาชนะ
N = ไมใ่ช่สารเคมทีงัหมดทีอยู่ในภาชนะและไมไ่ดรั้บการยกเวน้ในการบันทึกรายการ (ดูส่วนประกอบเฉพาะในวงเล็บ)

Chemwatch: 5198-70

ร ุน่ที: 5.1.1.1
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Continued...



มาตรา 16 ขอ้มลูอนื ๆ

ขอ้มลูอนื ๆ

ความหมายและตวัย่อ
PC－TWA: ความเขม้ขน้ทีอนุญาต-ค่าความเขม้ขน้สารเคมเีฉลีย 8 ชัวโมงต่อวนัหรือ 40 ชัวโมงต่อสัปดาห์ PC－STEL: ความเขม้ขน้ทีอนุญาต-ค่าความเขม้ขน้สารเคมสีูงสุดใน
ระยะเวลาสันๆ IARC: องค์กรวจัิยระหวา่งประเทศเรืองโรคมะเร็ง ACGIH: องค์กรนักสุขศาสตร์อตุสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา STEL: ค่าความเขม้ขน้สารเคมสีูงสุดในระยะ
เวลาสันๆ TEEL: ค่าความเขม้ขน้สารเคมสีูงสุดในบรรยากาศทีประชาชนสามารถรับไดถ้งึ 1 ชัวโมง IDLH: ค่าความเขม้ขน้สารเคมใีนบรรยากาศทีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวติและ
สุขภาพแบบเฉียบพลัน OSF: ค่าปัจจัยความปลอดภัยของกลิน NOAEL: ระดับความเขม้ขน้สูงสุดของสารทีสังเกตไมพ่บผลเสีย LOAEL: ระดับความเขม้ขน้ตําสุดของสารทีกอ่ให ้
เกดิผลขา้งเคียงอย่างใดอย่างหนึง TLV: ค่าขีดจํากดัความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศ LOD: ค่าความเขม้ขน้ตําสุดทีตรวจพบ OTV: ระดับทีส่งกลินใหค้นสัมผัสได  ้BCF:
ปัจจัยความเขม้ขน้ชีวภาพ BEI: ดัชนีชีวดัการสัมผัสสารทางชีวภาพ
 

เอกสารนีสงวนลิขสิทธิ นอกเหนือจากการใชท้ีเกยีวกบัการเรียนส่วนตัว , การวจัิย, การตรวจหรือการวจิารณ์ , ตามการไดร้ับอนุญาตภายใตก้ฎหมายของการสงวนลิขสิทธิแลว้ ไม ่
อนุญาตใหผ้ลิตส่วนใดๆขึนมาอกีไมว่า่จะผลิตโดยวธิีใดกต็ามถา้ไมไ่ดร้ับคําอนุญาตทีเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก CHEMWATCH โทร (+61 3 9572 4700)
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