
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2005 
Glyceryl trinitrate  
Glycerol trinitrate  
1,2,3-Propanetriol trinitrate  
Blasting oil 

CAS #  55-63-0  C3H5N3O9 / C3H5(NO3)3  
RTECS #  QX2100000  Molecular mass: 227.1  
UN #  0143 (Desensitized)  
EC Index #  603-034-00-X  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ สามารถระเบิดได ปฏิกิริยา
หลายๆ ปฏิกิริยาอาจทําให
เกิดไฟหรือการระเบิด เมื่อติด
ไฟใหควัน (หรือกาซ) ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี ่ 
หามสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอน 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม 
และการระเบิด 
 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่
สามารถปองกันการเกิดระเบิดได  
ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ  
หามทําการเสียดสีหรือกระแทก 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  

ดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยโดยเครงครัด ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดศีรษะ มึนงง หนาแดง 

 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  

หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ ์พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจดูดซึมได  
(ดูหัวขอ การสูดดม) 

 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด 

 

สวมแวนนิรภัย 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน หนาแดง ปวดศีรษะ มึนงง 
คล่ืนไส อาเจียน  

ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  

หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ทําใหอาเจียนออกมา 
(ถาผูปวยมีสติ)  
ใหด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า 
พัก นําสงแพทยทันที 

 
 

NITROGLYCERIN ไนโตรกลีเซอริน ICSC :0186 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เคล่ือนยายแหลง
ที่ติดไฟไดทั้งหมด การปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว หามลางลงทอระบายนํ้า หามปลอยสาร
เขาสูสิ่งแวดลอม เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใน
ภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย 
(inert absorbent)โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย 

หามขนสงพรอมอาหารหรืออาหารสัตว 
EU Classification  
Symbol: E, T+, N 
R: 3-26/27/28-33-51/53 
S: (1/2-)-33-35-36/37-45-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 1.1D (Desensitized) 
UN Subsidiary Risks: 6.1 (Desensitized) 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-10G1.1  
NFPA Code: H2; F3; R4; 

 

เก็บสารเฉพาะในรูปที่อยูในสภาวะคงตัว  
เก็บสารในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 
เก็บในที่ที่ปองกันไฟได  
เก็บแยกจากอาหารหรืออาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวขนไมมีสีถึงสีเหลือง หรือ ผลึกสีเหลืองซีด 
อันตรายทางเคมี : การไดรับความรอนอาจเกิดการติดไฟหรือระเบิดอยางรุนแรง สารอาจสลายตัวและระเบิดจากการไดรับการเสียดสี 
กระแทกหรือกระทบกระเทือน ในกรณีที่สารติดไฟจะเกิดกาซพิษรวมถึงไนโตรเจนออกไซด สารสามารถทําปฏิกิริยากับ ozone เกิดการ
ระเบิดได 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.05 ppm as TWA; (skin); (ACGIH 2005).  
MAK: BAT issued; Carcinogen category: 3B; skin absorption (H); (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองสาร เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC เกิดการระเหยไดชามาก อยางไรก็ตามปริมาณของสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึง
จุดอันตรายหากถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจาย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหดวงตาเกิดการระคายเคือง และอาจมีผลตอระบบหลอดเลือดหัวใจ เปนผลใหความ
ดันโลหิตลดตํ่าลง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: การสัมผัสทางผิวหนังอาจทําใหผิวหนังไวตอสิ่งกระตุน การไดรับสารซ้ําๆอาจทํา
ใหเกิดการด้ือตอสารและเมื่อไมไดรับสารในชวงสั้นๆ อาจทําใหเกิดการเสียชีวิตอยางกระทันหันได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

สลายตัวตํ่ากวาจุดเดือดท่ี : 218   ํC 
จุดหลอมเหลว : 13   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.6 
การละลายในนํ้า : ละลายไดนอย 

ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 0.03 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) :  7.8 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 270   ํC  
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.62 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
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หมายเหตุ 
หากสารติดไฟในพื้นที่จํากัดอาจเกิดการระเบิดได การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลจะเปนอันตรายมากข้ึน  UN numbers อื่นๆ ไดแก: UN 
0144 Nitroglycerin, solution in alcohol with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin; UN Haz Class 1.1D. UN 1204 
Nitroglycerin, solution in alcohol with not more than 1% of nitroglycerin; UN Haz Class 3, Pack Group II. UN 3064 Nitroglycerin, 
solution in alcohol with more than 1% but not more than 5% of nitroglycerin, UN Haz Class 3, Pack Group II. การเติมสารท่ีทําใหคงตัว 
(stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor) ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ 
IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


