
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2002 
Aziridine 
Azacyclopropane 
Dihydro-1H-azirine 

CAS #  151-56-4  C2H5N / CH2NHCH2  
RTECS #  KX5075000  Molecular mass: 43.1  
UN #  1185  
EC #  613-001-00-1  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ)ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ และประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ หามสัมผัสกับกรด 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าปริมาณ
มาก ๆ โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล 
หามใชคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมไอ/อากาศ อาจระเบิด
ได มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟ
ไหมและการระเบิดเมื่อสัมผัส
กับกรด หรือสารออกซิไดซ 
 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการเกิดระเบิด
ได หามใชอากาศอัดในการเติม การ
ปลอยทิ้ง หรือการขนยาย ใชเครื่องมือ
ที่ไมทําใหเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  
ดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ไอ มึนงง ปวดศีรษะ  

หายใจลําบาก คล่ืนไส อาเจียน 
อาการอาจปรากฏภายหลัง  
(ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน  
ถาจําเปนใหชวยหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ผิวหนังไหม 
เปนแผลพุพอง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้ามาก ๆ หรือ
อาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด เปนแผลไหมลึก 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน 
อาเจียน ช็อกหรือลมฟุบ 
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ใหด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 

 
 
 
 

ETHYLENEIMINE เอทธิลีนอิมีน ICSC: 0100 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก็บรวบรวมของเหลวที่รั่วและหกออกมาใสใน
ภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ใชทรายหรือ สารดูดซับ
เฉื่อย(inert absorbents)ดูดซับของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่
ปลอดภัย หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 
 (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) 

 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปด
สนิท หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
EU Classification  
Symbol: F, T+, N 
R: 45-46-11-26/27/28-34-51/53 
S: 53-45-61 
Note: [D; Note: E] 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: I 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTF-1  
NFPA Code: H 3; F 3; R 3; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากกรด สารออกซิไดซ  
อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่แหง  
เก็บสารเฉพาะที่อยูในสภาวะคงตัว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ :ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได ไอผสมกับอากาศไดดีเกิด
เปนสวนผสมที่ระเบิดไดงาย 
อันตรายทางเคมี :สารน้ีจะเกิดการรวมตัวเปนโพลิเมอรภายใตอิทธิพลของ กรด และสารออกซิไดซ กอใหเกิดอันตรายจากการติดไฟหรือ
การระเบิด เมื่อติดไฟทําใหเกิดควันที่เปนพิษและระคายเคืองทําลายเน้ือเยื่อ รวมท้ังไนโตรเจนออกไซด สารเปนดางแกปานกลาง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.5 ppm (skin); A3; (ACGIH 2002).  
MAK: H; Carcinogen category: 2; Germ cell mutagen group: 3A; (DFG 2002). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสาร เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะกัดกรอนทําลายตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร การหายใจสารน้ีเขาไปจะ
ทําใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ไต และตับ การไดรับสัมผัสเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัส
ไดจากการทํางานอาจทําใหเสียชีวิตได ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:หากไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆหรือเปนระยะเวลานานๆอาจทําใหเกิดโรค
ผิวหนังอักเสบ อาจทําใหผิวหนังไวตอการกระตุน สารน้ีเปนสารที่อาจกอมะเร็งในมนุษย อาจกอใหเกิดอันตรายที่ถายทอดไดทาง
พันธุกรรมตอเซลลสืบพันธุของมนุษย 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 56-57  ํC 
จุดหลอมเหลว :  -74  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า  :ละลายได 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 21.3 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.5 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.1 
จุดวาบไฟ : -11  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 322  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ:3.3-55 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.36  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ อาการปอดบวมนํ้ามักจะไมปรากฏในทันที 
จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ  
ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ไอของเอทธิลีนอิมีนอาจเกิดการ
รวมตัวเปนโพลิเมอรในทอหรืออุปกรณดักเปลวไฟของถังเก็บสาร ทําใหทออุดตัน หามนําชุดทํางานกลับบาน  

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 


