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2-Propenal 
Acrylic aldehyde 
2-Propen-1-al 

CAS #  107-02-8  CH2=CHCHO  
RTECS #  AS1050000  Molecular mass: 56.06  
UN #  1092  
EC #  605-008-00-3  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี ่ 
(ดูอันตรายทางเคมี) 

ใชโฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
สารดับเพลิงผง คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ
ระเบิดได เสี่ยงตอการติดไฟ
หรือการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ
ดาง กรด หรือสารออกซิไดซ
อยางแรง  

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได ใชเครื่องมือที่ไมเกิด
ประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า  
ใหดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 
 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ 
หายใจลําบาก หายใจถ่ีๆ เจ็บ
คอ คล่ืนไส อาการอาจ
ปรากฏภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวด เปนแผลพอง 
ผิวหนังไหม 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนังดวย
นํ้ามากๆหรืออาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด เปนแผลไหมลึก 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอนที่ลําคอ
และชองอก ชัก คล่ืนไส 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนการรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด 
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใน
ภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert 
absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย  
หามปลอยสารออกสูสภาพแวดลอม (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวน
บุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว) 

 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปด
สนิท หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเล 
EU Classification  
Symbol: F, T+, N 
R: 11-24/25-26-34-50 
S: 23-26-28-36/37/39-45-61 
Note: [D] 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: I 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1092  
NFPA Code: H 3; F 3; R 3 

 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจาก สารออกซิไดซอยางแรง  
ดางแก กรดแก อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็น มีการระบาย
อากาศตามแนวพ้ืน เก็บสารเฉพาะที่อยูในสภาวะคงตัว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวสีเหลืองถึงไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ :ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี :สารน้ีทําใหเกิดเปอรออกไซดที่ระเบิดได สารอาจเกิดการรวมตัวเปนโพลิเมอรทําใหเกิดการติดไฟและการระเบิด 
เมื่อไดรับความรอนจะเกิดควันพิษ สารน้ีทําปฏิกิริยากับ กรดแก ดางแก และสารออกซิไดซอยางแรง ทําใหเกิดการติดไฟ หรือการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm (Ceiling value); (skin); A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 
2004). MAK: Carcinogen category: 3B; (DFG 2004).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสารเขาไป ทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงจุดอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : ทําใหนํ้าตาไหล สารทําลายเน้ือเยื่อที่ตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การสูดดมสารน้ีเขาไปใน
ปริมาณมากอาจทําใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 53  ํC  
จุดหลอมเหลว : -88  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 20 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 29 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.9 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.2 
จุดวาบไฟ : -26  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 234  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ:2.8-31 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.9  

 

ACROLEIN อะโครลีน ICSC: 0090 



ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก 

หมายเหตุ 
อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และ
ใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการพนยาที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย การเติมสารที่ทําใหคงตัว
(stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor)ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี  ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ ไมสามารถใชกล่ินของ
สารเปนเครื่องเตือน เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ตรวจหาเปอรออกไซดกอนกล่ัน ไมมีอันตรายถาผลเปน
บวก  

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 


