
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2001 
Nickel tetracarbonyl 

CAS#              :    13463-39-3                        C4NiO4 / Ni(CO)4   
RTECS#         :     QR6300000                       Molecular mass : 170.7                                                               
UN#                :    1259 
EC#                 :    028-001-00-1 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ 
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี ่
หามสัมผัสกับสารออกซิไดซ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม  
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศระเบิดได 
เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือการระเบิด
ถาสารรอนเกิน 60   ํC ของเหลวและไอ
ของสารจะใหประกายไฟเมื่อโดน
แสงแดดโดยตรง 

ทําเปนระบบปด  
มีการดูดระบายอากาศ ใชอุปกรณ
ไฟฟาและไฟสองสวางที่สามารถ
ปองกันการเกิดระเบิดได หามใช
อากาศอัดในการเติม การปลอยทิ้ง 
หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  
ดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน 

ไอ หายใจถ่ี ๆ ตัวเขียว อาการอาจ
เกิดขึ้นภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่ง
น่ังครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยการ
หายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง  สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา  สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน (ดูหมายเหตุ) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เคล่ือนยายแหลง
ที่ติดไฟไดทั้งหมด  เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใน
ภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert 
absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่ปลอดภัย  
หามลางลงทอระบายนํ้า หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม (ใชเครื่อง
ปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว) 

ใสในภาชนะผนึกปองกันอากาศ หามขนสงพรอมอาหาร 
และอาหารสัตว เปนมลพิษทางทะเลอยางรุนแรง 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, T+, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 61-11-26-40-50/53 UN Subsidiary Risks: 3 
S: 53-45-60-61 UN Pack Group: I 
Note: E   
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
NFPA Code: H 4; F 3; R 3;  
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTF1-I 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  
กรดแก อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็นและมืด  เก็บภายใตกาซเฉื่อย 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี ระเหยได มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : เมื่อไดรับความรอนเกิน 60  ํC จะเกิดระเบิด สารจะเกิดการติดไฟทันทีเมื่อสัมผัสกับอากาศ สารจะสลายตัวเมื่อสัมผัสกับ
กรดใหสารท่ีเปนพิษสูงคือคารบอนมอนอกไซด (ดู ICSC0023) สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซทําใหเกิดการติดไฟและการ
ระเบิด  สารน้ีสามารถเกิดการออกซิไดซไดในอากาศเกิดเปนเปอรออกไซดที่สามารถติดไฟซึ่งเปนอันตรายได 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV (as Ni): 0.05 ppm (as TWA) (ACGIH 2001) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป และเขาทางผิวหนัง 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ  20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง  
การหายใจสารน้ีเขาไปจะทําใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ)  การไดรับสัมผัสสารน้ีอาจทําใหเสียชีวิตได  อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง   
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การสูดดมสารซ้ํา ๆ  หรือเปนเวลานานอาจทําใหเกิดหอบหืด  
สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 43   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -19   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.3 
การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 
ความดันไอ, kPa ท่ี 25.8   ํ C : 53 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 5.9 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 3.0 
จุดวาบไฟ : < -20   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 60   ํC 
คาจํากัดการระเบิด  รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2-34 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอาจอันตรายตอสิ่งแวดลอม จึงควรใหความสนใจเปนพิเศษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
ยังไมมีรายงานถึงการไมเกิดพิษจากการกลืนกินเขาไป  อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจาก
แพทยเปนระยะ อาการปอดบวมนํ้ามักจะไมปรากฏทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ัน
ตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการพนยาที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย อาการหอบหืด 
มักจะไมปรากฏทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและ
สังเกตอาการ  ผูที่มีอาการหอบหืดจากสารน้ี ตอไปควรหลีกเล่ียงการสัมผัสสารน้ีอีก ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือนเมื่อ
ปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน 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 


