
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1995 
1,2-Epoxypropane  
Methyloxirane  
Methyl ethylene oxide  
Propene oxide 

CAS #  75-56-9  CH3CHCH2O / C3H6O  
RTECS #  TZ2975000  Molecular mass: 58.1  
UN #  1280  
EC Index #  603-055-00-4  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟสูงมาก ความรอนจะทํา

ใหความดันสูงขึ้นซึ่งเสี่ยงตอ
การเกิดระเบิด 

หามอยูใกลเปลวไฟ หรือประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง  
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล นํ้าฉีด 

หรือคารบอนไดออกไซด 
การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ

ระเบิดได  
ทําเปนระบบปด มีการดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่
สามารถปองกันการเกิดระเบิดได   
หามใชอากาศอัดในการเติม การปลอยทิ้ง 
หรือการขนยาย ใชเครื่องมือที่ไมเกิด
ประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  
ใหดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 
 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ 
 

ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 

ทางผิวหนัง แดง สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 

ทางดวงตา แดง ปวด 
 
 

สวมแวนนิรภัยหรือ 

เครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 

นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 

หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนออกจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ   
เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท 

ใชทรายหรือสิ่งดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือ
แลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามลางลงทอระบายนํ้า  
ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว 

 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ไมแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได  
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ไมแตกและปดมิดชิด 

EU Classification UN Classification 

Symbol: F+, T 
R: 45-46-12-20/21/22-36/37/38 
S: 53-45 
Note: [E] 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: I 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1280 or 30GF1-I+II  
NFPA Code: H2; F4; R2 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากกรด ดาง และสารออกซิไดซ 
เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวระเหยงายไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดโพลิเมอรอยางรุนแรงภายใตอิทธิพลของดาง กรด และโลหะคลอไรด พรอมกับการติดไฟหรือการระเบิด 
ทําปฏิกิริยารุนแรงกับคลอรีน แอมโมเนีย สารออกซิไดซที่แรง กรด ทําใหเกิดไฟไหมและระเบิดได 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 ppm as TWA; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to 
humans); SEN; (ACGIH 2004).  MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 2; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: การไดรับสัมผัสทางผิวหนังทําใหผิวหนังไวตอสิ่งกระตุน  
และอาจเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 34   ํC 
จุดหลอมเหลว : -104   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 40.5 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 59 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) :  2.0 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.6 
จุดวาบไฟ : -37   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง: 449    ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2-38.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.03 

หมายเหตุ 
ไมมีกล่ินเตือนเม่ือสารมีความเขมขนถึงขั้นเปนพิษ  
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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 


