
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2001 
1,2-Epoxyethane 
Oxirane 
Dimethylene oxide 
(บรรจุถัง) 

CAS #  75-21-8  C2H4O  
RTECS #  KX2450000  Molecular mass: 44.1  
UN #  1040  
EC #  603-023-00-X  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟสูงมาก  
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่ 
 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิดความ
เสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง ปลอยใหไฟคอยๆ 
ดับไปเอง ในกรณีอื่นใชสารดับเพลิงผง   
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
นํ้าฉีด หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศ
สามารถระเบิดได เสี่ยงตอ
การติดไฟหรือการระเบิด 
จากการสลายตัวอยางรุนแรง 
เมื่อไดรับความรอน 

ทําเปนระบบปด มีการดูด
ระบายอากาศ ใชอุปกรณไฟฟา
และไฟสองสวางที่สามารถ
ปองกันการเกิดระเบิดได ใช
เครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถังเก็บ
โดยการฉีดนํ้า 
ใหดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 
 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ งวงซึม ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส เจ็บคอ อาเจียน 
ออนเพลีย 

ทําเปนระบบปด และ 
ดูดระบายอากาศ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่โดนของเหลว:  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด ผิวแหง 
แดง ปวด 
 

สวมถุงมือปองกัน  
หรือถุงมือปองกันความเย็น 
และเสื้อผาปองกัน 

ถอดชุดทํางานออก แตในกรณีเกิดอาการ
นํ้าแข็งกัด หามถอดชุดทํางานออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนังดวยนํ้า
มากๆหรืออาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด ตาพรา 
 

สวมแวนนิรภัยหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที  
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

 

ETHYLENE OXIDE เอทธิลีนออกไซด ICSC: 0155 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ดูดระบายอากาศ 
หามฉีดนํ้าลงบนของเหลวโดยตรง กําจัดกาซโดยสเปรยนํ้าบางๆ  
หามลางลงทอระบายนํ้า  
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันกาชพิษ) 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F+, T 
R: 45-46-12-23-36/37/38 
S: 53-45 
Note: [E] 

UN Hazard Class: 2.3 
UN Subsidiary Risks: 2.1 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1040 or 20GTF  
NFPA Code: H2; F4; R3 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ :กาซหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี :สารรวมตัวเปนโพลิเมอรเน่ืองจากความรอนและภายใตอิทธิพลของกรด ดาง metal chloride และ metal oxides ทําให
เกิดการติดไฟและการระเบิด สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนโดยไมมีอากาศท่ีอุณหภูมิสูงกวา 560  ํC ทําใหเกิดการติดไฟและการระเบิด 
สารสามารถทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารประกอบหลายประเภท 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 ppm as TWA; A2 (suspected human carcinogen); (ACGIH 2004).  
MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 2; Germ cell mutagen group: 2; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังจากสารท่ีละลายในนํ้า 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว หากร่ัวจากภาชนะบรรจ ุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :ไอสารน้ีจะทําใหดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารท่ีละลายในนํ้าทําให
ผิวหนังเปนแผลพุพอง การระเหยอยางรวดเร็วของของเหลวทําให เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆหรือเปนเวลานานๆ อาจทําใหเปนโรคผิวหนัง
ไวตอสิ่งกระตุน การสูดดมสารซ้ําๆหรือเปนเวลานานๆ อาจทําใหเกิดอาการหอบหืด สารน้ีมีผลตอการทํางานของระบบประสาท  สารน้ี
อาจกอใหเกิดมะเร็ง และอาจกอใหเกิดอันตรายที่ถายทอดไดทางพันธุกรรมตอเซลลสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :11  ํC 
จุดหลอมเหลว :-111  ํC  
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :0.9 
การละลายในนํ้า :ละลายได 
ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C :146 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.5 
จุดวาบไฟ : กาซไวไฟ 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 429  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 3-100 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.3 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพื่อปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว ผูที่มีอาการหอบหืดเน่ืองจากสารน้ี ตอไปควรหลีกเล่ียงการสัมผัสสารน้ี 
อาการหอบ มักจะไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และให
แพทยตรวจและสังเกตอาการไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน 
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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 


