
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2005 
2,3-Epoxy-1-propanol 
Oxirane methanol 
3-Hydroxypropylene oxide 

CAS #  556-52-5  C3H6O2  
RTECS #  UB4375000  Molecular mass: 74.1  
UN #  2810  
EC Index #  603-063-00-8  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามสัมผัสกับวัสดุที่เขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) 

ใชสารดับเพลิงผง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล ฉีดนํ้าเปนฝอย 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 72  ํC  
อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 72  ํC  
ทําเปนระบบปด  
ทําการดูดระบายอากาศ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 
โดยเฉพาะในสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ วิงเวียน งวงซึม 
 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้ามากๆ หรืออาบนํ้า 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย คล่ืนไส
อาเจียน 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมา
ใสในแกวหรือภาชนะเหล็กเหนียว(mild steel)ที่ปดสนิทใหมากที่สุด 
ใชทรายหรือสิ่งดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือ
แลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย  

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification UN Classification 

Symbol: T 
R: 45-60-21/22-23-36/37/38-68 
S: 53-45 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

 

GLYCIDOL ไกลซิดอล ICSC: 0159  



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT1-III. 

 
เก็บสารเฉพาะที่อยูในสภาวะคงตัวเทาน้ัน เก็บแยกจากดางแก 
กรดแก อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็น แหง ปดอยางมิดชิด 
มีการดูดระบายอากาศตามแนวบริเวณพ้ืน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลว หนืดเล็กนอยไมมีสี 
อันตรายทางเคมี :สารน้ีอาจเกิดเปนโพลิเมอร  สารสลายตัวไดเมื่อสัมผัสกับกรดแกและดาง เกลือโลหะ หรือโลหะ ทําใหเกิดอันตรายจาก
การติดไฟและการระเบิด ทําลายพลาสติกและยาง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :TLV: 2 ppm as TWA; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to 
humans); (ACGIH 2005). MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 2; (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสารเขาไป โดยทางผิวหนัง และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง การหายใจสารน้ีเขาไปจะทํา
ใหมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง การไดรับสัมผัสเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานจะทําใหความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารน้ีอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งในมนุษย  การทดลองในสัตวแสดงวาสารน้ีอาจเกิด
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด (สลายตัว) :166  ํC 
จุดหลอมเหลว :-45  ํC  
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :1.1 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ Pa ท่ี 25  ํ C :120 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.15 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.0 
จุดวาบไฟ : 72  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 415  ํC  
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.95  

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ ยังไมมีการศึกษาผลกระทบของสารน้ีตอ
สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ   
CAS numbers ของสารน้ีที่อยูในรูป active forms : d-Glycidol CAS 57044-25-4 , l-Glycidol CAS 60456-23-7 ,  
dl-Glycidol CAS 61915-27-3 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

GLYCIDOL ไกลซิดอล ICSC: 0159  

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 


