
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2003 
Acetic aldehyde  
Ethanal  
Ethyl aldehyde 

CAS#              :    75-07-0                              C2H4O / CH3CHO  
RTECS#         :     AB1925000                       Molecular mass : 44.1                                                         
UN#                :    1089 
EC#                 :    605-003-00-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก 

 
หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี ่
หามสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอน 

ใชสารดับเพลิงผง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล นํ้าปริมาณมากๆ 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศ 
สามารถระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ทําการระบายอากาศ 
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่
สามารถกันการระเบิดได หามใช
อากาศอัดในการเติม การปลอยทิ้ง 
หรือการขนยาย  ใชอุปกรณที่ไมเกิด
ประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม ไอ 

 
ทําการระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวด 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ทองเสีย เวียนศีรษะ คล่ืนไส 
อาเจียน 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทให
มากที่สุดเทาที่จะทําได  ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) 
โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หามดูดซับดวยขี้
เล่ือยหรือสารดูดซับที่ติดไฟได กําจัดไอสารดวยการพนนํ้าเปนฝอย  
หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม (เครื่องปองกันสวนบุคคล : ใช
หนากากชนิดกรองกาซและไออินทรียของสารเคมี) 

 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปด
สนิท 
EU Classification  
Symbol: F+, Xn 
R: 12-36/37-40 
S: (2-)-16-33-36/37 
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: I 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1089  
NFPA Code: H 2; F 4; R 2; 
 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารท่ีเก็บรวมกันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่เย็น เก็บในที่มืด  
เก็บสารเฉพาะที่อยูในสภาวะคงตัว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนกาซ หรือของเหลวไมมีสี  มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีเมื่อสัมผัสกับอากาศเกิดเปนเปอรออกไซดที่ระเบิดได  สารน้ีอาจเกิดการรวมตัวภายใตอิทธิพลของกรด และ
ดางไฮดรอกไซเมื่อมีโลหะเจือปน (เหล็ก) ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิดได  สารน้ีเปนสารรีดิวซอยางแรงและสามารถทําปฏิกิริยาที่
รุนแรงกับสารออกซิไดซ  กรดแก  ฮาโลเจน และเอมีน ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิดได 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 25 ppm (Ceiling value); A3; (ACGIH 2003) 
MAK: 50 ppm, 91 mg/m3; Peak limitation category: I(1); Carcinogen category: 3B; Pregnancy risk group: D; (DFG 2003) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองอยางออนๆ  
สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจทําใหเกิดโรคผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจมีผลตอทางเดินหายใจ ทําใหเน้ือเยื่อ
เปนแผล สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 20.2   ํC 
จุดหลอมเหลว : -123   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.78 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 101 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.5 
จุดวาบไฟ : -38  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 185   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 4-60 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.63 
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ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  การไดรับสัมผัสสารระหวางปฏิบัติงานใน
สวนใดก็ตามไมควรมีคาเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน การเติมสารที่ทําใหคงตัว (stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor) ทํา
ใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ ซักชุดที่เปอน (ติดไฟได) ดวยนํ้าจํานวนมากๆ 

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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


