
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1996 
((2-Propenyloxy)methyl)oxirane 
Allyl 2,3-epoxypropyl ether 
1-(Allyloxy)-2,3-epoxypropane 

CAS #  106-92-3  C6H10O2  
RTECS #  RR0875000  Molecular mass: 114.2  
UN #  2219  
EC Index #  603-038-00-1  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง AFFF โฟม 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่ 48  ํC สวนผสมของไอ/อากาศ
อาจระเบิดได  
 
 

ที่ 48  ํC ทําเปนระบบปด  
มีการดูดระบายอากาศ ใชอุปกรณ
ไฟฟา ที่สามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 
 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน หายใจถ่ี  

ปวดศีรษะ งวงซึม สมองต้ือ 
คล่ืนไส อาเจียน 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแหง แดง 
ปวด เปนแผลพุพอง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง 
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา แดง ปวด ตาพรา  เปนแผลลึก 
 

สวมแวนนิรภัยหรือหนากากปองกัน ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน ปวดศีรษะ  
มึนงง งวงซึม คล่ืนไส อาเจียน  

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

ดูดระบายอากาศ เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสใน
ภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ลางสวนที่เหลืออยูดวยนํ้า (ใสใชเครื่อง
ปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว) 

 

EU Classification  
Symbol: Xn 
R: 10-20/22-37/38-40-41-43-52/53-62-68 
S: (2-)-24/25-26-36/37/39-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Subsidiary Risks: 6.1 
UN Pack Group: III 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S2219 เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  

ดางแก กรดแก เก็บในที่เย็นและมืด 
 

ALLYL GLYCIDYL ETHER อัลลิลไกลซิดิลอีเทอร ICSC: 0096 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี :สารน้ีทําใหเกิดเปอรออกไซดที่ระเบิดไดสารรวมตัวเปนโพลิเมอรไดงาย สารสลายตัวเมื่อเผาไหมทําใหเกิดควันที่เปน
พิษ สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง กรด และดาง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 ppm as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004).  
MAK: skin absorption (H); sensitization of skin (Sh); Carcinogen category: 2; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีทําลายเน้ือเยื่อตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การหายใจเอาไอของสาร อาจทําใหปอดบวม 
(ดูหมายเหตุ)  การไดรับสารอยางเฉียบพลันทําใหกดระบบประสาทสวนกลาง การไดรับสารน้ีอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง  
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:การไดรับสัมผัสทางผิวหนังซ้ําๆหรือเปนเวลานานๆ อาจทําใหเปนโรคผิวหนัง
อักเสบ อาจทําใหเปนโรคผิวหนังไวตอสิ่งกระตุน อาจมีผลทําลายยีนในมนุษย สารน้ีอาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 154  ํC 
จุดหลอมเหลว :-100  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :0.97 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) :14 
ความดันไอ  kPa ท่ี 25  ํ C :0.63 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 3.9 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.02 
จุดวาบไฟ : 48  ํC o.c.(open cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : ดูหมายเหตุ 
คาจํากัดการระเบิด  รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: ดูหมายเหตุ 

หมายเหตุ 
อุณหภูมิที่สารติดไฟไดเองไมมีบอกไวในเอกสารใด คาจํากัดการระเบิดไมมีบอกไวในเอกสารใด สารน้ีติดไฟไดและมีจุดวาบไฟนอยกวา 
60  ํC การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลจะเปนอันตรายมากขึ้น อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจาก
แพทยเปนระยะ อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก 
ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคากําจัดที่ยอมให
สัมผัสไดจากการทํางาน ตรวจหาเปอรออกไซดกอนทําการกลั่น ทําใหหมดไปถาตรวจพบ 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

ALLYL GLYCIDYL ETHER อัลลิลไกลซิดิลอีเทอร ICSC: 0096 

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 


