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1,4-Diethylene dioxide  
Dioxane  
para-Dioxane              

CAS#                         :   123-91-1                             C4H8O2                             
RTECS#                    :    JG8225000                         Molecular mass :  88.1                                          
UN#                           :   1165 
EC Annex 1 Index#   :   603-024-00-5 
EC/EINECS#             :   204-661-8                                                                                                          

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก  เมื่อติดไฟใหควัน 

(หรือกาซ)ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุดประกาย
ไฟและหามสูบบุหรี่ หามสัมผัสกับ
สารออกซิไดซอยางแรง หามสัมผัส
กับพ้ืนผิวที่รอน 

ใชสารดับเพลิงผง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล นํ้าฉีด 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศ อาจเกิด
ระเบิดได เสี่ยงตอการเกิดไฟไหม
และการระเบิดหากสัมผัสกับวัตถุที่
เขากันไมได (ดูอันตรายทางเคมี) 
 

ทําเปนระบบปด ทําการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถกันการระเบิดได 
ปองกันการเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน การติดต้ังสายดิน) 
หามใชอากาศอัดในการเติม การ
ปลอยทิ้งหรือการขนสง ใชอุปกรณ
ที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม ไอ เจ็บคอ คล่ืนไส เวียนศีรษะ  

ปวดศีรษะ งวงซึม อาเจียน  
หมดสติ ปวดทอง 

ทําการดูดระบายอากาศ  
(ไมตองถาสารเปนผง)  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทยทันที 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางดวยนํ้ามากๆ และอาบนํ้า 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 

การกลืนกิน (ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
รีบนําสงแพทย 
หากอาการไมดีขึ้น 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงใช
หนากากชนิดกรองกาซและไออินทรียของสารเคมี  เก็บหรือตัก
ของเหลวที่หกออกมาในภาชนะผนึกปองกันอากาศใหมากที่สุด 
ดูดซับสารที่เหลือดวยทรายหรือสารดูดซับเฉื่อยและทิ้งในที่ที่
ปลอดภัย หามลางทิ้งลงทอระบายนํ้า 

 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ  Note: D 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, Xn UN Hazard Class: 3 
R: 11-19-36/37-40-66 UN Pack Group: II 
S: (2-)9-16-36/37-46  

GHS Classification 

อันตราย 
สารเหลวและไอสารมีความไวไฟมาก 
ทําใหระคายเคืองตอดวงตา 
อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ 
คาดวากอใหเกิดมะเร็ง 
อาจเปนอันตราย หากกลืนกินและเขาสูทางเดินหายใจ 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1165 or 30GF1-I+II 
NFPA Code: H2, F3, R1 

 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  
กรดแกและสารที่เขากันไมได  เก็บในที่เย็นและแหง   
ภาชนะปดสนิท เก็บในที่มืด เก็บเฉพาะในสภาพที่คงตัว เก็บในที่ที่ไม
มีทางเขาของทอระบายนํ้า 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีสามารถเกิดเปอรออกไซด ที่ระเบิดไดเมื่อสัมผัสกับอากาศ ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซและกรดแก ทําปฏิกิริยา
อยางรุนแรงที่ทําใหเกิดการระเบิดกับตัวเรงปฏิกิริยาบางชนิด  
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 20 ppm as TWA; (skin) A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans); (ACGIH 2008) 
MAK: 20 ppm, 73 mg/m3; Peak limitation category: I(2); skin absorption (H); Carcinogen category: 4; Pregnancy risk group: C;  
(DFG 2008) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป และผานทางผิวหนัง 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดคอนขางรวดเร็ว  
แตการพนเปนละอองหรือการฟุงกระจายของฝุนสารจะทําใหเร็วมากขึ้น 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหดวงตาและทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง หากกลืนกินจะทําใหเกิดการอาเจียน
และเกิดภาวะปอดอักเสบ  การไดรับสัมผัสกับสารในปริมาณมากอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง ตับ ไต  สารน้ีอาจจะกอใหเกิดมะเร็งในมนุษยได 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 101   ํC 
จุดหลอมเหลว : 12   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.03 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 3.9 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.0 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.08 
จุดวาบไฟ : 12   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 180 °C 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.0-22.0 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.27 
ความหนืด, mm2/s ท่ี 25   ํC : 1.17 

หมายเหตุ 
ตรวจดูสารเปอรออกไซดกอนทําการกลั่น ทําใหหมดไปถาตรวจพบ รีบพบแพทยหากมีอาการหายใจลําบาก และ/หรือมีอาการเหมือนเปน
ไข 

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 


