
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2002 
o-Chloronitrobenzene  
o-Nitrochlorobenzene  
1-Chloro-2-nitrobenzene 

CAS#              :    88-73-3                               C6H4ClNO2 
RTECS#         :     CZ0875000                        Molecular mass : 157.6                                                             
UN#                :    1578 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได การเกิดปฏิกิริยาหลาย

ประเภทอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือการ
ระเบิด เมื่อไฟไหมใหควัน  
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามสัมผัสกับสารไวไฟ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด 
โฟม คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด การฟุงกระจายของฝุนผงละเอียด  
เกิดเปนสวนผสมท่ีสามารถระเบิดใน
อากาศได 
 

ปองกันการสะสมของฝุนผง  
ทําเปนระบบปด ใชอุปกรณไฟฟา
และไฟสองสวางที่ สามารถ
ปองกันการระเบิดจากฝุนสารได 

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ริมฝปากหรือเล็บเขียว ตัวเขียว  
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คล่ืนไส  
หายใจถ่ีๆ สับสน ชัก หมดสติ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
นอนพัก ถาจําเปนใหชวยการ
หายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม (ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน กอนอื่นลางดวยนํ้ามากๆ 
แลวถอดเสื้อผาที่เปอน
สารเคมีออก และลางดวยนํ้า
อีกครั้งหน่ึง นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ 
นาที (ถอดคอนแทคเลนสถา
ทําได) นําสงแพทย 

การกลืนกิน (ดู การสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า  นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ถาเปนไปได ทําให
สารช้ืนกอนเพื่อไมใหเกิดฝุน เก็บสวนที่เหลือดวยความระมัดระวัง 
จากน้ันนําไปท้ิงในที่ที่ปลอดภัย หามดูดซับดวยขี้เล่ือยหรือสารดูดซับ
อื่นที่ติดไฟได หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  เครื่องปองกันสวน
บุคคล : ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1578-S  
NFPA Code: H3; F1; R1; 

เก็บแยกจากสารท่ีติดไฟไดและสารรีดิวซ อาหารและอาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผลึกสีเหลืองถึงเขียว มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : อาจเกิดการระเบิดของฝุนผงได ถาสารอยูในสภาพเปนผงหรือแกรนูลที่เกิดการผสมกับอากาศ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดเมื่อเกิดการไหม เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ (ไนโตรเจนออกไซด
คลอรีน ดู ICSC0126 ไฮโดรเจนคลอไรด ดู ICSC0163 ฟอสจีน ดู ICSC0007) สารน้ีเปนสารออกซิไดซอยางแรง ทําปฏิกิริยากับสารที่ติด
ไฟไดและสารรีดิวซ  
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  ไมไดกําหนดคา TLV ไว (ดูหมายเหตุ) BEI issued 
MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 3B; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหตาเกิดการระคายเคืองอยางออน และอาจมีผลตอเลือดคือทําใหเกิดเมทฮีโมโกลบิน 
ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย (ดูหมายเหตุ) 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอเลือดและตับ ทําใหเกิดการสรางเมทฮีโมโกลบิน ภาวะโลหิตจาง 
และการทํางานของตับเสื่อมลง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 246   ํC 
จุดหลอมเหลว : 33   ํC 
ความหนาแนน : 1.4 g/cm3 

การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.6 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 5.4 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.03 
จุดวาบไฟ : 124   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 487   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.15-13.1 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.24 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
TLV (ตาม para-nitrochlorobenzene): 0.1 ppm (skin) A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans)  
(ACGIH 2004)  อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ตองไดรับการรักษาพิษอยาง
เฉพาะเจาะจง ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว  ซักชุดที่เปอน (ติดไฟได) ดวยนํ้าปริมาณมากๆ 
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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 


