
  

วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2003 
Isocyanatomethane  
Isocyanic acid, methyl ester 

CAS#              :   624-83-9                              CH3NCO   
RTECS#         :    NQ9450000                        Molecular mass : 57.1                                                          
UN#                :   2480 
EC#                 :   615-001-00-7 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก การเกิดปฏิกิริยาหลายๆ 

ประเภทอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือ
การระเบิด เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่  
หามสัมผัสกับนํ้า กรด ดาง  
สารออกซิไดซ 

ใชโฟมที่ทนตอแอลกอฮอล 
ทรายแหง สารดับเพลิงผง 
คารบอนไดออกไซด  
หามใชสารท่ีมีนํ้าเปน
สวนประกอบ (hydrous agent) 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจเกิด
ระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม การ
ปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 
แตอยาใหสัมผัสถูกสารโดยตรง 
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่
ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสทุกกรณี 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ หายใจลําบาก หายใจถ่ีๆ  
เจ็บคอ อาเจียน 

ดูดระบายอากาศ ใชระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน ถาจําเปนให
ชวยการหายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแดง ปวด 
รูสึกปวดแสบปวดรอน 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางดวยนํ้าจํานวนมากๆ หรือ
อาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ปวด ตาแดง สูญเสียการมองเห็น 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง รูสึกปวดแสบปวดรอน 
ช็อกหรือลมฟุบ 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ใชเครื่องดูด
ระบายอากาศ เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บหรือตัก
สารท่ีเปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท ทําให
ของเหลวที่หกออกมาเปนกลางดวยคอสติกโซดา ใชทรายหรือ
สารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลว
นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย สวมชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม 

สารพิเศษ 
EU Classification  
Symbol: F+, T+ 
R: 12-24/25-26-37/38-41-42/43-63 
S: (1/2-)-26-27/28-36/37/39-45-63 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: I 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61S2480  
NFPA Code: H4; F3; R2; W 

เก็บในที่ปองกันไฟได ดูอันตรายทางเคมี เก็บในท่ีเย็น เก็บในที่แหง 
เก็บสารเฉพาะที่อยูในสภาวะคงตัว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี ระเหยงายที่อุณหภูมิและความดันปกติ มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได ไอผสมไดดีกับอากาศ  
เกิดเปนสวนผสมท่ีสามารถระเบิดได 
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดการรวมตัวเมื่ออยูในรูปที่บริสุทธิ์  สารอาจเกิดการรวมตัวเน่ืองจากความรอนภายใตอิทธิพลของโลหะและ
ตัวเรงปฏิกิริยา สารเกิดการสลายตัวเมื่อสัมผัสกับนํ้า  สารเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับกรดและดางทําใหเกิดกาซพิษ 
(ไฮโดรเจนไซยาไนด ไนโตรเจนออกไซด คารบอนมอนอกไซด)  ทําลายพลาสติกบางรูปแบบ ยาง และสารเคลือบบางชนิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.02 ppm, 0.05 mg/m3; (skin); (ACGIH 2003) 
MAK: 0.01 ppm, 0.024 mg/m3; Sh; Peak limitation category: I(1); Pregnancy risk group: D; (DFG 2003) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจสารเขาไป เขาทางผิวหนัง และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศเกิดการปนเปอนจนเปนอันตรายอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองอยางรุนแรงตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ   
เกิดการกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อเมื่อกลืนกินเขาไป การหายใจไอสารน้ีเขาไปอาจทําใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) การสูดดมสารอาจทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาเหมือนโรคหืด การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได  ผลน้ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจทําใหผิวหนังเกิดอาการไวตอการกระตุนได สารน้ีอาจมีผลตอทางเดินหายใจ  
สารน้ีเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 39   ํC 
จุดหลอมเหลว :  - 80   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.96 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : เกิดปฏิกิริยา 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 54 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.44 
จุดวาบไฟ : - 7   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 535   ํC 
คาจํากัดการระเบิด  รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 5.3-26 
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ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปนสารที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจเปนพิเศษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารที่ใชดับเพลิง เชน นํ้า และสารที่มีนํ้าเปนสวนประกอบ อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัส
สาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ อาการปอดบวมนํ้ามักจะไมปรากฏจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการ
ออกแรงอยางหนัก  ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ถาผูใดเกิดมีอาการหอบหืดเน่ืองจากสารน้ี ตอไปควรหลีกเล่ียง
การสัมผัสกับสารน้ีอีก อาการหอบหืดมักจะไมปรากฏทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก 
ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ  ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่
ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามนําชุดทํางานกลับบาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

 

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 


