
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
2-Propene amide 
Acrylic acid amide 
Vinyl amide 

CAS #  79-06-1  C3H5NO / CH2=CHCONH2  
RTECS #  AS3325000  Molecular mass: 71.1  
UN #  2074  
EC Index #  616-003-00-0  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อเกิดไฟไหมให
ควัน(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง
หรือ เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง  
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล นํ้าฉีด 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ฝุนสารที่ฟุงกระจายใน
อากาศเปนสวนผสมที่
สามารถระเบิดได 
 

ปองกันการสะสมของฝุนผงของสาร 
ทําเปนระบบปด ใชอุปกรณไฟฟาและไฟ
สองสวางที่สามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได 

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ ออนเพลีย 
 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด  
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ออนเพลีย 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนการรับประทานอาหาร 

บวนปาก ทําใหอาเจียนออกมา 
(ถาผูปวยมีสติ) ด่ืมนํ้ามากๆ 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสภาชนะ เก็บกวาดสวน
ที่เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว) 

ภาชนะบรรจุทําดวยสารพิเศษเฉพาะ  
EU Classification UN Classification 
Symbol: T UN Hazard Class: 6.1 
R: 45-46-20/21-25-36/38-43-
48/23/24/25-62 

UN Pack Group: III 

S: 53-45  

Note: [D, E]  
 

 

ACRYLAMIDE อะคริลาไมด ICSC: 0091 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT2-III  
NFPA Code: H3; F2; R2; 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง เก็บในที่เย็นและมืด  
เก็บในภาชนะปดอยางมิดชิด  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนผลึกสีขาว  
อันตรายทางเคมี :สารอาจรวมตัวอยางรุนแรงเปนโพลิเมอรเมื่อไดรับความรอนมากกวา 85 องศาเซลเซียส หรือภายใตอิทธิพลของแสง
และสารออกซิไดซ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.03 mg/m3 as TWA; (skin); A3 (confirmed animal carcinogen with unknown 
relevance to humans); (ACGIH 2004). MAK: H; Carcinogen category: 2; Germ cell mutagen group: 2; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC สารระเหยนอยมาก อยางไรก็ตามปริมาณของอนุภาคสารที่ลอยอยูในอากาศจะเพ่ิมขึ้นไดอยาง
รวดเร็วจนถึงจุดอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ สารน้ีมีผลตอการทํางานของ
ระบบประสาทสวนกลาง 
 ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารน้ีมีผลตอการทํางานของระบบประสาท มีผลทําลายประสาทสวนปลาย 
สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็ง และอาจกอใหเกิดอันตรายที่ถายทอดไดทางพันธุกรรมตอเซลลสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว : 84.5  ํC 
ความหนาแนน : 1.13 g/cm3 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 204 
ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 1 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.45 
จุดวาบไฟ : 138  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 424  ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -1.65 - -0.67  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจตอปลาเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ หามนําชุดทํางานกลับบาน  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  

 

ACRYLAMIDE อะคริลาไมด ICSC: 0091 

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 


