
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2000 
Ethyl alcohol 

CAS#              :    64-17-5                                CH3CH2OH / C2H6O 
RTECS#         :    KQ6300000                         Molecular mass :  46.1                                                             
UN#                :   1170 
EC#                :    603-002-00-5 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุดประกายไฟ
และหามสูบบุหรี่ หามสัมผัสกับสาร
ออกซิไดซอยางแรง 

ใชสารดับเพลิงผง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล นํ้าจํานวนมาก 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ
เกิดระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ทําการดูดระบายอากาศ 
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่
สามารถกันการระเบิดได หามใชอากาศ
อัดในการเติม ปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การสูดดม ไอ งวงซึม ปวดศีรษะ  
ออนลา 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักผอน 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด เปนแผลไหม 
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน สับสน 
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ  
หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
และสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ทําการดูดระบายอากาศ  เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บหรือ
ตักของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะที่ปดสนิทใหมากสุดเทาที่ทําได 
ลางสวนที่เหลือดวยนํ้าจํานวนมาก ๆ 

EU Classification  
Symbol: F 
R: 11 
S: (2-)-7-16 
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1170  
NFPA Code: H 0; F 3; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง 

 

ETHANOL (ANHYDROUS) เอทธานอล (แอนไฮดรัส) ICSC :0044 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอรวมตัวไดดีกับอากาศ เกิดเปนสวนผสมท่ีสามารถระเบิดได 
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยาชาๆกับแคลเซียมไฮโปคลอไรต ซิลเวอรออกไซด แอมโมเนีย ที่ทําใหเกิดอันตรายจากการติดไฟ 
และการระเบิด ทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง เชน กรดไนตริก ซิลเวอรไนเตรท เมอรคิวริคไนเตรท หรือแมกนีเซียมเปอร
คลอเรท ที่ทําใหเกิดอันตรายจากการติดไฟหรือการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1000 ppm as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004) 
MAK: 500 ppm, 960 mg/m3; Peak limitation category: II(2); Carcinogen category: 5; Pregnancy risk group: C; Germ cell mutagen 
group: 5; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํ C การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนเปนอันตรายไดคอนขางชา 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตาเกิดการระคายเคือง การสูดดมไอที่เขมขนอาจทําใหตาและทางเดินหายใจเกิด
การระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได สารน้ีอาจมีผลตอทางเดินหายใจ
สวนบนและระบบประสาทสวนกลาง เปนผลใหเกิดการระคายเคือง ปวดศีรษะ ออนลา ขาดสมาธิ (ดูหมายเหตุ)  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 79    ํC 
จุดหลอมเหลว :  -117   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 5.8 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.6 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.03 
จุดวาบไฟ : 13   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 363   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 3.3-19  
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.32 

หมายเหตุ 
การบริโภคเอทธานอลระหวางต้ังครรภอาจมีผลรายตอทารกในครรภ การไดรับเอทธานอลทางปากเปนประจําอาจทําใหเปนโรคตับแข็ง 
จุดวาบไฟของสารละลายที่มีนํ้า 50% คือ 24   ํC (ดูคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน) 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

ETHANOL (ANHYDROUS) เอทธานอล (แอนไฮดรัส) ICSC :0044 

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 


