Ethylene oxide
เรียบเรียงโดย พญ.นวพรรณ ผลบุญ
วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2555 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25 กรกฎาคม 2561
ชื่อ เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide) ||||| ชื่ออื่น Dimethylene oxide, Oxirane, 1,2-Epoxyethane, Epoxyethane,
EO, EtO, Oxacyclopropane
สูตรโมเลกุล C2H4O ||||| น้ําหนักโมเลกุล 44.05 ||||| CAS Number 75-21-8 ||||| UN Number 1040
ลักษณะทางกายภาพ สถานะปกติเป็นแก๊สไม่มีสี (Colorless) ในการขนส่งอาจถูกทําให้อยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิต่ํา
(Liquefied compressed gas) โดยจะอยู่ในรูปของเหลวเมื่ออุณหภูมิต่ํากว่า 10.7 ºC ที่ความเข้มข้นในอากาศสูงมากๆ
(มากกว่า 500 ppm) จะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ มีความไวไฟทั้งเมื่ออยู่ในรูปแก๊สและของเหลว [1-2]
คําอธิบาย เอทิลีนออกไซด์ เป็นแก๊สที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี และใช้ในการการอบฆ่าเชื้อโรค
ตามโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ แก๊สชนิดนี้เป็นสารก่อมะเร็ง การสูดดมเข้าไปบ่อยๆ ในระยะยาว
เชื่อว่าจะทําให้ป่วยเป็นมะเร็งระบบเลือด มะเร็งระบบน้ําเหลือง และมะเร็งเต้านมได้ การทํางานกับแก๊สชนิดนี้จึงต้องลด
ปริมาณการสัมผัสลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทํางาน ACGIH TLV (2016): TWA = 1 ppm [3] ||||| NIOSH REL: Ca (พิจารณาเห็นว่าเป็นสารก่อ
มะเร็ง), TWA = less than 0.1 ppm (less than 0.18 mg/m3), C = 5 ppm (9 mg/m3) [10 minutes per day], IDLH =
Ca [800 ppm] [4] ||||| OSHA PEL [กําหนดไว้ตามกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1047]: TWA = 1 ppm, Excursion limit
= 5 ppm [ความหมายของคําว่า “Excursion limit” ตามกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1047 หมายถึง The employer shall
ensure that no employee is exposed to an airborne concentration of ethylene oxide in excess of 5 ppm as
averaged over a sampling period of 15 minutes] [5] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัด
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): TWA = 1 ppm, Excursion limit = 5 ppm [6]
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [3]
การก่อมะเร็ง IARC Classification: Group 1 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) พิจารณาเนื่องจากมีข้อมูลการก่อมะเร็ง
ระบบเลือด (Hematopoietic cancers) มะเร็งระบบน้ําเหลือง (Lymphatic cancers) เช่น Non-Hodgkin lymphoma,
Multiple myeloma, Chronic lymphocytic leukemia และมะเร็งเต้านม (Breast cancer) ในมนุษย์ ร่วมกับมีข้อมูลที่
ชัดเจนว่าสามารถก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง และมีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างมากว่าเป็นสารที่สามารถก่ออันตรายต่อระบบพันธุกรรม
(Genotoxic) จากการทดลองในหลอดทดลอง [7] ||||| ACGIH Carcinogenicity: A2 (สงสัยจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) [3]
แหล่งที่พบ ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี คือใช้ในการผลิต Ethylene glycol รวมถึงสารเคมีตัวอื่นๆ ในกลุ่มนี้ เช่น Diethylene glycol, Tri-ethylene glycol, Polyethylene glycol, Ethylene glycol ethers, Ethanol-amines นอกจากนี้
ยังใช้เติมลงในสารเคมีชนิดอื่น เกิดเป็นกระบวนการที่เรียกว่า Ethoxylation โดยนิยมใช้เติมลงในสารกลุ่ม Fatty alcohols
ได้ผลผลิตเป็น Fatty alcohol ethoxylate ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ที่ใช้ในสารทําความสะอาด (Detergent)
และยังอาจใช้เติมลงในสารกลุ่มอื่นๆ เช่น Fatty amines, Alkyl phenols, Cellulose และ Polypropylene glycol เพื่อให้
เกิดกระบวนการ Ethoxylation ได้เช่นกัน [7] การใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งคือใช้ในการอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งยา

อุปกรณ์การแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง อุปกรณ์การแพทย์แบบนํากลับมาใช้ใหม่ และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยจะใช้ตามโรงงานผลิต
ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และที่แผนกฆ่าเชื้อของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ [7]
กลไกการก่อโรค เอทิลีนออกไซด์ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา เยื่อบุ หลอดลม และปอด [8] สารนี้สามารถทํา
ปฏิกิริยากับสารพันธุกรรม โดยออกฤทธิ์เป็น Alkylating agent และทําให้เกิดภาวะ DNA Adduct ซึ่งเชื่อว่านําไปสู่การเกิด
มะเร็ง [7]
การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นําผู้ที่สัมผัสสารออกจากบริเวณที่มีการปนเปื้อนโดยด่วน โดยผู้ช่วยเหลือควรใส่ชุดป้องกัน
สารเคมี
อาการทางคลินิก
 อาการเฉียบพลัน การสัมผัสในรูปแก๊สทําให้ระคายเคืองเยื่อบุตา ระคายเคืองเยื่อบุจมูก ช่องปาก และคอ หลอดลมตีบ
(Bronchospasm) ถ้าสัมผัสในความเข้มข้นสูงอาจทําให้เกิดปอดบวมน้ํา (Pulmonary edema) กดระบบประสาทส่วนกลาง
ชัก และโคม่า การสัมผัสในรูปของเหลวอาจทําให้ผิวหนังพุพองเป็นตุ่มน้ําใส [8]
 อาการระยะยาว ก่อมะเร็งระบบเลือด มะเร็งระบบน้ําเหลือง เช่น Non-Hodgkin lymphoma, Multiple myeloma,
Chronic lymphocytic leukemia และมะเร็งเต้านม
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามอาการของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น เช่น หากสงสัยภาวะปอดบวมน้ําควร
ส่งตรวจภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) หากมีภาวะหายใจลําบากควรทําการตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse oximetry)
หรือทําการตรวจระดับแก๊สในหลอดเลือดแดง (Arterial blood gas) หากเห็นว่ามีความจําเป็น
การดูแลรักษา [2,8]
 การปฐมพยาบาล นําผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเท ถอดเสื้อผ้า ล้างตาและผิวหนังส่วนที่
สัมผัสด้วยน้ําสะอาด แล้วรีบส่งพบแพทย์
 การรักษา ไม่มียาต้านพิษ (Antidote) สําหรับสารนี้ การรักษาให้ทําการรักษาประคับประคองตามอาการเป็นหลัก ควร
ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยในช่วง 2 – 3 ชั่วโมงแรกหลังการสัมผัส สังเกตอาการระบบหายใจ ทําการช่วยหายใจถ้า
ไม่หายใจ ให้ยาขยายหลอดลมหากเกิดภาวะหลอดลมตีบ เฝ้าระวังภาวะปอดบวมน้ํา หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชัก และโคม่า
หากเกิดขึ้นต้องให้การดูแลรักษา
การป้องกันและเฝ้าระวัง เนื่องจากเอทิลีนออกไซด์เป็นสารก่อมะเร็ง จึงควรลดปริมาณการสัมผัสสารเคมีชนิดนี้ให้เหลือ
น้อยลงที่สุดเท่าที่จะทําได้ในทุกกรณี ในกระบวนการทํางานใดหากไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีชนิดนี้ ควรเลิกใช้ หากไม่สามารถ
เลิกใช้ได้ให้ใช้การป้องกันตามหลักอาชีวอนามัย คือตรวจวัดระดับแก๊สชนิดนี้ในบรรยากาศการทํางานเป็นระยะ ทําระบบ
ระบายอากาศ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมในขณะทํางาน เช่น ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี การตรวจสุขภาพ
เพื่อเฝ้าระวังโรคอาจไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการใดที่มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังได้มากนัก การตรวจ DNA adduct
เช่น N-(2-hydroxyethylvaline) hemoglobin adducts และการตรวจระดับสาร S-(2-hydroxyethyl)mercapturic acid
(HEMA) ในปัสสาวะ อาจสามารถบ่งบอกระดับการสัมผัสสารเอทิลีนออกไซด์ [7] แต่โดยปกติเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ที่ไม่สามารถทําการตรวจส่งได้โดยทั่วไป [8] การตรวจระดับและดูรูปร่างของเม็ดเลือดขาว (White blood cell) ในการตรวจ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) และการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) มักพบความผิดปกติต่อเมื่อ
เป็นมะเร็งแล้ว แต่อาจมีประโยชน์แง่ในการค้นพบโรคได้ไวทําให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว การสอบถามประวัติคนทํางานว่าได้รับ
กลิ่นฉุนของแก๊สในขณะทํางานหรือไม่ เป็นการดําเนินการที่ทําได้ง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อาจมีประโยชน์ในแง่ที่หากได้รับ
กลิ่นฉุนจริงแสดงว่าการรับสัมผัสอยู่ในปริมาณที่ความเข้มข้นสูงมาก ต้องรีบดําเนินการแก้ไขทางอาชีวอนามัยโดยเร็ว
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