
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Vinyl carbinol Propenyl alcohol 2-Propen-1-ol 3-Hydroxypropene  

CAS #  107-18-6  C3H6O / CH2=CHCH2OH  
RTECS #  BA5075000  Molecular mass: 58.1  
UN #  1098  
EC Index #  603-015-00-6  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟ 

 
หามอยูใกลเปลวไฟ หรือประกาย
ไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล นํ้าปริมาณมากๆ  
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 21  ํC  

อาจเกิดสวนผสม 

ของไอ/อากาศที่ระเบิดได  
เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและ
การระเบิด (ดูอันตรายทางเคมี) 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 21  ํC 
ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาที่
สามารถปองกันการเกิดระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถังเก็บ
โดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยโดย
เครงครัด 

ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร

 

การสูดดม ปวดศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน 
 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ปวดเมื่อย ปวด 
เปนแผลพุพอง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลางและ
ทําความสะอาดผิวหนังดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา  
สูญเสียการมองเห็นช่ัวคราว  
เปนแผลไหมลึก ไวตอแสง 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที (ถอด
คอนแทคเลนสถาทําได) นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง หมดสติ 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ ทําใหอาเจียน
ออกมา (ถาผูปวยมีสติ) นอนพัก  
นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่
หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับ
เฉื่อย(inert absorbent) ดูดซับของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่
ปลอดภัย (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว) หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปด
สนิท หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 10-23/24/25-36/37/38-50 UN Subsidiary Risks: 3 
S: (1/2-)-36/37/39-38-45-61 UN Pack Group: I  

 

ALLYL ALCOHOL อัลลิลแอลกอฮอล ICSC: 0095 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1098  
NFPA Code: H3; F3; R0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  
 เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  อาหารและอาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารทําปฏิกิริยากับคารบอนเตตระคลอไรด กรดไนตริก กรดคลอโรซัลโฟนิค กอใหเกิดอันตรายจากการติดไฟและการ
ระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.5 ppm as TWA; (skin); A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004).  
MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 3B; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสารเขาไป โดยทางผิวหนัง และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :นํ้าตาไหล สารจะทําให ผิวหนัง ตา และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอ
กลามเน้ือ ทําใหกลามเน้ือหดเกร็งและปวด ผลน้ีอาจปรากฏภายหลัง สารน้ีอาจมีผลตอตับและไต  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 97  ํC 
จุดหลอมเหลว : -129  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.9 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : ละลายได 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 2.5 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.0 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.03 
จุดวาบไฟ : 21  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 378  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ:2.5-18.0 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.17  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน 
เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  

 

ALLYL ALCOHOL อัลลิลแอลกอฮอล ICSC: 0095 

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 


