
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2007 
Carbon oxide  
Carbonic oxide 

CAS#              :    630-08-0                       CO 
RTECS#         :    FG3500000                   Molecular mass : 28.0                                                            
UN#                :    1016 
EC Annex 1 Index#   :    006-001-00-2 
EC/EINECS#   : 211-128-3 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก  การไดรับความรอน

ทําใหความดันสารเพ่ิมขึ้นซึ่ง
เสี่ยงตอการระเบิดได 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่ 

ปดถังเก็บ ถาไมสามารถทําไดและ
ไมกอใหเกิดความเสี่ยงตอบริเวณ
ใกลเคียง ปลอยใหไฟไหมจนดับ
ไปเอง ในกรณีอื่นๆ ใช
คารบอนไดออกไซด นํ้าฉีด  
สารดับเพลิงผง 

การระเบิด สวนผสม กาซ/อากาศ  
อาจระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟา และไฟ
สองสวางที่สามารถกันการระเบิดได 
ใชอุปกรณที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 
ดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม สับสน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส ออนเพลีย หมดสติ 
 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟ
ไดทั้งหมด ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ใชเครื่องดูดระบายอากาศ  
เครื่องปองกันสวนบุคคล : ชุดที่มีเครื่องชวยหายใจติดตัว 

 

Note: E UN Classification 
EU Classification UN Hazard Class: 2.3 
Symbol: F+, T UN Subsidiary Risks: 2.1 
R: 12-23-48/23-61  
S: 53-45  

GHS Classification 
อันตราย 
กาซไวไฟมาก 
ประกอบดวยกาซภายใตความดัน อาจระเบิดหากไดรับความรอน  
เปนอันตรายถึงตายได หากสูดดม  
อาจทําอันตรายตอการเจริญพันธุหรือทารกในครรภ หากสูดดม 
ทําอันตรายตอเม็ดเลือด หากสูดดม 
ทําอันตรายตอเม็ดเลือด และระบบประสาทสวนกลาง หากสูดดมเปน
เวลานานหรือไดรับสัมผัสซ้ํา  
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1016 or 20G1TF 
NFPA Code: H3; F4; R0 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บในที่เย็น  
เก็บในหองที่มีการระบายอากาศท่ีดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนกาซอัด ไมมีสี  ไมมีรส ไมมีกล่ิน  
อันตรายทางกายภาพ : กาซผสมไดดีกับอากาศ เกิดเปนสวนผสมท่ีสามารถระเบิดไดงาย  
กาซสามารถแพรผานผนังกําแพงและเพดานไดงาย 
อันตรายทางเคมี : สารอาจทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับออกซิเจน อะเซทิลีน คลอรีน ฟลูออรีน ไนตรัสออกไซด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 25 ppm as TWA BEI issued (ACGIH 2006) 
MAK: 30 ppm 35 mg/m3 Peak limitation category: II(1); Pregnancy risk group: B; BAT issued; (DFG 2008) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณความเขมขนของสารในอากาศจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตราย หากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีอาจมีผลตอเม็ดเลือด ทําใหเกิดภาวะคารบอกซีฮีโมโกลบินนีเมีย และการทํางานของหัวใจ
ผิดปกติ การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูงอาจทําใหเสียชีวิตได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท
สวนกลาง อาจเกิดความเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -191   ํC 
จุดหลอมเหลว : -205   ํC 
การละลายในนํ้า (ml/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 2.3 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 0.97 

จุดวาบไฟ : เปนกาซไวไฟ 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 605   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 12.5-74.2 
 

หมายเหตุ 
คารบอนมอนอกไซดเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณของ ถานหิน นํ้ามัน ไม และยังมีในควันเสียจากยานพาหนะและควันบุหรี่  อันตราย
ขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  ไมมีกล่ินของสารเปนเครื่องเตือนเมื่อความเขมขน
ของกาซสูงจนเปนพิษ การรักษาอยางเฉพาะเจาะจงเปนสิ่งจําเปนกรณีไดรับพิษจากสารนี้ จะตองเตรียมวิธีการรักษาที่เหมาะสม พรอมทั้ง 
คําแนะนําไว 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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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 


