
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
Propylene aldehyde 2-Butenal beta-Methylacrolein Methyl propenal  

CAS#              :  4170-30-3                         C4H6O / CH3CH=CHCHO 
RTECS#         :  GP9499000                        Molecular mass : 70.1 
UN#                :  1143 
EC #   :  605-009-00-9 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก การเกิดปฏิกิริยา

หลายๆ ปฏิกิริยาอาจทําใหเกิด
อันตรายจากไฟไหมหรือการ
ระเบิด 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ หามสัมผัสกับสาร
ออกซิไดซ และสารที่เขากันไมได 
(ดูหัวขออันตรายทางเคมี) 

ผงดับเพลิง  โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล
นํ้าฉีดมากๆ  คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวาง 
ที่ปองกันการระเบิดได  
หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอย หรือการขนสง 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า  
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิด 
ไอหมอกของสาร 

ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ   
หายใจลําบาก  หายใจถ่ีๆ 
เจ็บคอ  อาการอาจเกิดขึ้น
ภายหลัง (ดูหมายเหตุ)  

ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน   
ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง แดง  ปวดแสบปวดรอน 
ปวด  

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา กัดกรอน  ตาแดง  ปวด 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากากปองกัน 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง  ปวดแสบปวดรอน 
ทองเสีย  คล่ืนไส  อาเจียน 
(ดูหัวขอ การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก  ใหด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย  
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย  ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
ทําการดูดระบายอากาศ  เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดให
หาง  เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปด
สนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) 
โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย 
หามดูดซับสารดวยขี้เล่ือยหรือสารดูดซับอื่นที่ติดไฟได 
หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ  ที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุ
ภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตก
และปดสนิท  หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว   
เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, T+, N 
R: 11-24/25-26-37/38-41-48/22-50-68 
S: (1/2-)-26-28-36/37/39-45-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: I  

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTF1-I  
NFPA Code: H4; F3; R2; 

เก็บในที่กันไฟได  เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว   
ดูหัวขออันตรายทางเคมี  เก็บในท่ีเย็นและมืด ปดสนิท  
เก็บสารเฉพาะในรูปที่อยูในสภาวะคงตัว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี  มีกล่ินฉุน จะเปล่ียนเปนสีเหลืองซีดเมื่อสัมผัสกับแสงและอากาศ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารสามารถเกิดเปนเปอรออกไซดที่ระเบิดได  สารอาจเกิดการรวมตัว(polymerize) ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมหรือ
การระเบิด  สารเปนสารรีดิวซอยางแรงและทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซและสารอื่นๆอีกหลายชนิด ทําใหเกิดอันตรายจากไฟ
ไหมหรือการระเบิด  สารทําลายพลาสติกและสารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.3 ppm; (Ceiling value); (skin); A3; (ACGIH 2003).  
MAK: H; Carcinogen category: 3B; (DFG 2002). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป  ผานทางผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสาร ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงจุดที่เปนอันตรายไดอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : นํ้าตาไหล  ไอของสารจะระคายเคืองมากกับผิวหนัง ทางเดินหายใจ กัดกรอนดวงตา   
การสูดดมสารท่ีความเขมขนสูงอาจทําใหเกิดอาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) ซึ่งอาจทําใหเสียชีวิตได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 104   ํC 
จุดหลอมเหลว : (trans) -76.5; (cis) -69°C 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.85 
การละลายในนํ้า g/100 ml : 15-18 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 4.0 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.41 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.06 
จุดวาบไฟ : 13   ํC o.c (open cup)  
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 232.2  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.1-15.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.63 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
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หมายเหตุ 
ปริมาณของสารท่ีไดรับจากการทํางานในเวลาใด ๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
ลางเสื้อผาที่เปอนสารเคมี (ติดไฟได) ดวยนํ้าจํานวนมาก ตรวจสอบเปอรออกไซดกอนทําการกล่ัน ทําใหหมดไปถาตรวจพบ 
Crotonaldehyde จะเสถียรเมื่ออยูกับนํ้า  อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และ อาการจะรุนแรงขึ้น
ถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ   
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  
สํานักควบคุมเครือ่งสําอางและวตัถอุนัตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


