
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2003 
1 -Chloro-2,3-epoxypropane gamma-Chloropropylene oxide 2-(Chloromethyl)oxirane    

CAS#              :    106-89-8                             C3H5ClO                         
RTECS#         :    TX4900000                         Molecular mass : 92.5                                                             
UN#                :    2023 
EC#                 :    603-026-00-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) 
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 31°C  อาจเกิด
สวนผสมของไอ/อากาศท่ีระเบิดได 
 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 31°C ทําเปน
ระบบปด ทําการดูดระบายอากาศ 
ใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการ
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ เจ็บคอ  

ปวดศีรษะ หายใจลําบาก หายใจถ่ีๆ 
คล่ืนไส อาเจียน ใจสั่น อาการอาจ
เกิดขึ้นภายหลัง (ดูหมายเหตุ)  

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน ถาจําเปนให
ชวยการหายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ปวด แดง รูสึกปวด
แสบปวดรอน ผิวหนังไหมอยาง
รุนแรง เปนแผลพุพอง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางดวยนํ้ามากๆ หรืออาบนํ้า 
และนําสงแพทย 

ทางดวงตา ปวดตา ตาแดง สูญเสียการมองเห็น
อยางถาวร เปนแผลไหมลึก 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง รูสึกปวดแสบปวด
รอนในลําคอและหนาอก ทองเสีย 
ปวดศีรษะคล่ืนไส เจ็บคอ อาเจียน 
ช็อกหรือลมฟุบ  

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน 
ด่ืมนํ้าตามมากๆ นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก็บหรือตัก
ของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทราย
หรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือแลว
นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย หามปลอยสารเขาสูสิ่งแวดลอม  
(เครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) 

 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก 
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันใสในภาชนะที่ทนตอการแตกได  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T UN Hazard Class: 6.1 
R: 45-10-23/24/25-34-43 UN Subsidiary Risks: 3 
S: 53-45 UN Pack Group: II 
Note: [E]  
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S2023  
NFPA Code: H3; F3; R2; 

 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรด 
ดาง อลูมิเนียม สังกะสี สารประกอบที่มีไนโตรเจน (amines) 
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว และปดอยางมิดชิด  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีอาจเกิดการรวมตัว(polymerize)เน่ืองจากความรอน หรือภายใตอิทธิพลของกรดแก ดางแก เมื่อเกิดการเผาไหมจะ
ปลอยควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายทําลายเน้ือเยื่อ (คลอรีน ดู ICSC 0126 และไฮโดรเจน คลอไรด ดู  ICSC 0163) ทําปฏิกิริยาอยาง
รุนแรงกับสารสารออกซิไดซอยางแรง ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับอลูมิเนียม สังกะสี แอลกอฮอล ฟนอล เอมีน  
(โดยเฉพาะกับอะนิลีน) และกับกรดอินทรียทําใหเกิดอันตรายจากการติดไฟหรือการระเบิด กัดกรอนทําลายโลหะเมื่อมีนํ้าอยูดวย 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.5 ppm as TWA; (skin); A3; (ACGIH 2003) 
MAK: H; Sh; Carcinogen category: 2; Germ cell mutagen group: 3B; (DFG 2003) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20 °C การระเหยของสารจะทําใหอากาศเกิดการปนเปอนจนเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะกัดกรอนทําลายทําลายเน้ือเยื่อที่ ตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจรวมทั้งการกลืนกินเขา
ไป  การหายใจสารน้ีเขาไปจะทําใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) และอาจมีอาการเหมือนโรคหอบหืด สารน้ีอาจจะมีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลาง ไตและตับ ทําใหเกิดอาการชัก ไตและตับทํางานลมเหลว  การไดรับสัมผัสในปริมาณมากอาจจะทําใหเสียชีวิตได  
ผลของสารน้ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง จึงควรไดรับการดูแลจากแพทยอยางใกลชิด 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารซ้ําๆหรือเปนเวลานานๆอาจทําใหผิวหนังเกิดอาการไวตอการ
กระตุน รวมท้ังมีผลตอการทํางานของไต ตับและปอด จนทําใหอวัยวะดังกลาวเกิดการทํางานลมเหลว สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย 
จากการทดลองกับสัตวพบวาสารน้ีอาจเกิดความเปนพิษและมีผลตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 116   ํC 
จุดหลอมเหลว : -48  ํC (ดูหมายเหตุ) 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.2 
การละลายในนํ้า (g/100 ml) : 6 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 1.6 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.2 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.05 
จุดวาบไฟ : 31   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 385   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 3.8-21 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.26 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปนสารเคมีที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 

จุดหลอมเหลวอื่น: -25.6   ํC และ -57   ํC  อันตรายจะขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ 
อาการปอดบวมนํ้ามักจะไมปรากฏจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก พัก และใหแพทยตรวจและ
สังเกตอาการ ควรทําการพนยาในขนาดที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปน
เครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารไดจากการทํางาน  หามนําชุดทํางานการกลับบาน 
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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 


