
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ธันวาคม 2000 
1-Butanethiol  
Butyl mercaptan  
Thiobutyl alcohol 

CAS#              :   109-79-5                              C4H10S / CH3(CH2)3SH 
RTECS#         :    EK6300000                         Molecular mass : 90.2                                                             
UN#                :   2347 
EC/EINECS#  :   203-705-3  

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควัน  
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปน
พิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่ 

ใชโฟมที่ทนตอแอลกอฮอลล 
สารดับเพลิงผง   
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของ ไอ/อากาศ  
อาจระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟา และไฟ
สองสวางที่สามารถกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ออนเพลีย สับสน ไอ เวียนศีรษะ 
งวงซึม ปวดศีรษะ คล่ืนไส 
อาเจียน หายใจถ่ีๆ 

ทําการระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวด 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆ  
หรืออาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน (ดูการสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บหรือ
ตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุดเทาที่ทําได 
ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไป
ทิ้งในที่ปลอดภัย หามลางสารน้ีทิ้งลงทอระบายน้ํา หามปลอยสารน้ีเขาสู
สิ่งแวดลอม  สวมชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

เปนมลพิษทางทะเล 
UN Classification 
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 

n-BUTYL MERCAPTAN เอ็น-บิวทิล เมอรแคปแทน ICSC :0018 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30GF1-I+II 
NFPA Code: H2; F3; R0 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรด 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสีถึงสีเหลือง มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการใหความรอน ทําใหเกิดควันที่เปนพิษออกมา (ซัลเฟอรออกไซด - ดู ICSC 0074) ทําปฏิกิริยากับ
กรด ดาง และสารออกซิไดซอยางแรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 0.5 ppm as TWA; (ACGIH 2004)  
MAK: 0.5 ppm, 1.9 mg/m3; Peak limitation category: II(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2007) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ สารน้ีอาจมีผลตอการ
ทํางานของตอมไทรอยด  การไดรับสัมผัสสารจนเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจมีผลตอระบบประสาททําใหความ
รูสึกตัวลดลง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 98   ํC 
จุดหลอมเหลว : -116   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.83 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.06 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 4.0 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.1 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.2 
จุดวาบไฟ : 2   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : ตํ่ากวา 225   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.4-10.2 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.28 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

n-BUTYL MERCAPTAN เอ็น-บิวทิล เมอรแคปแทน ICSC :0018 

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 


