
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2006 
CAS#                        :    98-95-3                               C6H5NO2 
RTECS#                   :    DA6475000                        Molecular mass : 123.1                                                              
UN#                          :   1662 
EC Annex 1 Index#  :   609-003-00-7      
EC/EINECS#            :   202-716-0 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน  
(หรือกาซ)ที่ระคายเคือง  
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชนํ้าฉีด สารดับเพลิงผง  
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
หรือใชคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 88   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/อากาศท่ีระเบิด
ได เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและ
การระเบิด (ดูอันตรายทางเคมี) 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 88   ํC  
ทําเปนระบบปด  
มีการดูดระบายอากาศ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดศีรษะ ปากหรือเล็บเขียว  

ตัวเขียว เวียนศีรษะ คล่ืนไส 
ออนเพลีย สับสน ชัก หมดสติ  

ดูดระบายอากาศ ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ปวดศีรษะ ปากหรือ
เล็บเขียว ตัวเขียว เวียนศีรษะ 
คล่ืนไส ออนเพลีย สับสน ชัก
หมดสติ 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา  
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดศีรษะ ปากหรือเล็บเขียว  
ตัวเขียว เวียนศีรษะ คล่ืนไส 
ออนเพลีย สับสน ชักหมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก ใหด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า นอนพัก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว  เก็บรวบรวมสารที่เปน
ของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใช
ทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่
เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย   
หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 UN Pack Group: II 
S: (1/2-)28-36/37-45-61   
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การบรรจุและติดฉลาก 
GHS Classification 

อันตราย 
เปนอันตราย เมื่อกลืนกิน  
เปนพิษ เมื่อสูดดมไอสารเขาไป หรือสัมผัสผิวหนัง 
คาดวากอใหเกิดมะเร็ง 

คาดวาทําอันตรายตอภาวะเจริญพันธุหรือทารกท่ียังไมถือกําเนิด 
อาจทําอันตรายตอเซลลเม็ดเลือด  
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า และมีผลกระทบระยะยาว 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1662  
or 61GT1-II NFPA Code: H 3; F 2; R 1; 

 

เก็บแยกจากสารท่ีติดไฟ สารรีดิวซ สารออกซิไดซอยางแรง  
และกรดแก เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว   
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวลักษณะเปนมันสีเหลืองออน มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : เมื่อติดไฟจะใหควันที่ทําลายเน้ือเยื่อรวมทั้งไนโตรเจนออกไซด สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง
และสารรีดิวซ ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิด  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรดแกและไนโตรเจนออกไซดทําใหเกิดการระเบิด   
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 ppm as TWA; (skin); A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to 
humans); BEI issued; (ACGIH 2005)MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 3B; BAT issued; (DFG 2006) 
EU OEL: 1 mg/m3, 0.2 ppm as TWA (skin) (EU 2006) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางชาๆ อยางไรก็ตามถา
ถูกพนเปนละอองหรือมีการฟุงกระจายของฝุนสาร การปนเปอนจะเร็วขึ้นมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีมีผลตอเซลลเม็ดเลือดทําใหเกิดการสรางเมทฮีโมโกลบิน การไดรับสารน้ีทําใหความ
รูสึกตัวลดลง ผลน้ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีมีผลตอระบบเลือด มามและตับ สารน้ีมีความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดมะเร็ง
ในมนุษย  ในการทดลองในสัตวทดลองแสดงใหเห็นวาสารน้ีอาจเปนพิษและมีผลตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของ
ทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 211   ํC 
จุดหลอมเหลว : 5   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.2 
การละลายในนํ้า (g/100 ml) : 0.2 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 20 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.2 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.00 
จุดวาบไฟ : 88   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 480  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.8-40  
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.86 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปนสารอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  ดังน้ันหามไมใหเกิดการปลอยเขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลจะทําใหอันตรายมากขึ้น อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  ควรไปรับการตรวจจาก
แพทยเปนระยะ  ตองไดรับการรักษาพิษอยางเฉพาะเจาะจง ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตอง หามนําชุดทํางานกลับบาน 
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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 


