
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1996  

trans-2-Butenoic acid  
beta-Methylacrylic acid  
alpha-Crotonic acid  
3-Methylacrylic acid 

CAS #  3724-65-0  C4H6O2 / CH3-CH=CH-COOH  

RTECS #  GQ2800000  Molecular mass: 86.09  

UN #   2823   

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ติดไฟได
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามสัมผัสสารออกซิไดซอยางแรง 
และหามสัมผัสกับพื้นผิวที่รอน 

น้ําฉีด โฟม สารดับเพลิงผง   
คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 88  ํC  
อาจเกิดสวนผสมของอนุภาค
ฝุนสารละเอียดที่ฟุงกระจายใน
อากาศที่ระเบิดได

ที่อุณหภูมิสูงกวา 88  ํC  
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการ
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา  

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ ปวด
ศีรษะ คลื่นไส  
หายใจถี่ๆ เจ็บคอ อาการอาจ
เกิดขึ้นภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่งนั่ง
ครึ่งนอน  ถาจําเปนใหชวยหายใจ  
นําสงแพทย   
 

ทางผิวหนัง ผิวหนังไหม ปวดแสบปวดรอน 
ปวด 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆหรืออาบน้ํา  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ปวด ตาพรา 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวด ปวดแสบปวดรอน 
ทองเสีย เจ็บคอ อาเจียน 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน พัก  
นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําใหเปนของแข็ง เก็บหรือตักสารที่หกออกมา
ใสภาชนะ แลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการ
แตก หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
UN Classification  
UN Hazard Class: 8 
UN Pack Group: III 

CROTONIC ACID กรดโครโตนิก  ICSC :0423 



 

CROTONIC ACID กรดโครโตนิก  ICSC :0423 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-80GC4-II+III  
NFPA Code: H3; F2; R0 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว ดาง สารออกซิไดซ สารรีดิวซ
เก็บในที่แหง มืด 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผลึกสีขาวถึงสีเหลือง มีกลิ่นฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดการรวมตัวภายใตอิทธิพลของ แสง UV หรือความชื้น สารละลายในน้ําเปนกรดออน สารทําปฏิกิริยาอยาง
รุนแรงกับดาง สารออกซิไดซ สารรีดิวซ ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมหรือการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: ยังไมมีการระบุ
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมละอองสาร และการกลืนกิน 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารมีฤทธิ์กัดกรอน สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร การสูดดม
ไอสารเขาไปอาจทําใหเกิดอาการปอดบวมน้ํา(ดูหมายเหตุ)  ผลอาจเกิดในระยะเวลาตอมา  ควรไดรับการดูแลจากแพทย  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 189   ํC 
จุดหลอมเหลว : 72   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.02 
การละลายในน้ํา , g/100 ml at 25  ํC: 9.4 

ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 19
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.97 
จุดวาบไฟ : 88  ํC o.c.(open cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 396   ํC 

หมายเหตุ 

โดยทั่วไปจะทําการขนสงสารนี้ในรูปของเหลวที่หลอมละลาย อาการปอดบวมน้ํา มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง 
และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก  ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาระบบการหายใจที่
เหมาะสมโดยทันที โดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนของการ
จัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


