
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 1998 
4-Nitrophenol  
4-Hydroxynitrobenzene 

CAS#              :    100-02-7                              C6H5NO3 
RTECS#         :     SM2275000                        Molecular mass : 139.1                                                          
UN#                :    1663 
EC#                 :    609-015-00-2 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ผงฝุนละเอียดทําใหเกิดเปน
สวนผสมกับอากาศท่ีระเบิดได 
 

ปองกันการสะสมของฝุนสาร  
ทําเปนระบบปด ใชอุปกรณไฟฟา
และไฟสองสวางที่ปองกันการเกิด
ระเบิดจากฝุนสารได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
 ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ปากและเล็บเขียว ตัวเขียว ไอ 
ปวดแสบปวดรอน สับสน ชัก 
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คล่ืนไส 
เจ็บคอ ออนเพลีย หมดสติ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ  
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแดง ปาก
และเล็บเขียว ตัวเขียว ไอ ปวด
แสบปวดรอน สับสน มึนงง ชัก 
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คล่ืนไส 
เจ็บคอ ออนเพลีย หมดสติ 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย หนากากปองกัน
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง เจ็บคอ อาเจียน ปากและ
เล็บเขียว ตัวเขียว ไอ ปวดแสบ
ปวดรอน สับสน มึนงง ชัก เวียน
ศีรษะ ปวดศีรษะ คล่ืนไส เจ็บคอ 
ออนเพลีย หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก นอนพัก นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เก็บกวาดสารที่หกใสภาชนะปดสนิท ทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกัน
การเกิดฝุนสาร เก็บสารที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่ที่
ปลอดภัย หามใหสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวน
บุคคล: เครื่องชวยหายใจ P2 filter สําหรับสารอนุภาคอันตราย) 

 

หามขนสงพรอมอาหารหรืออาหารสัตว 
EU Classification  
Symbol: Xn 
R: 20/21/22-33 
S: (2-)-28 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1663  
NFPA Code: H3; F1; R2; 

เก็บแยกจากสารท่ีติดไฟและสารรีดิวซ  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บในภาชนะปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนผลึกไมมีสีถึงสีเหลืองออน  
อันตรายทางกายภาพ : ถาสารในรูปผงหรือแกรนูลผสมกับอากาศอาจเกิดการระเบิดของฝุนสารได 
อันตรายทางเคมี : เมื่อสัมผัสกับความรอนจะทําใหเกิดระเบิด สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนใหควันที่เปนพิษรวมถึงไนโตรเจน
ออกไซด เมื่อสารน้ีผสมกับโปแตสเซียมไฮดรอกไซด จะเกิดระเบิดได 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ไมไดกําหนดคา TLV  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC เกิดการระเหยไดนอยมาก อยางไรก็ตามปริมาณของอนุภาคสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วจนถึงจุดอันตราย ถามีการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง ทําใหผิวหนังเปนสีเหลือง 
สารน้ีอาจมีผลตอเซลลเม็ดเลือดทําใหเกิดการสรางเมทฮีโมโกลบิน อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง  ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆ หรือเปนเวลานาน จะทําใหผิวหนังไวตอการ
กระตุนได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด (สลายตัว) : 279   ํC 
จุดหลอมเหลว : 111-116   ํC 
ความหนาแนน : 1.5 g/cm3 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 1.24 

ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 0.0032 
จุดวาบไฟ : 169   ํC 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 490   ํC  
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.91 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
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หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  ตองไดรับการรักษาพิษอยางเฉพาะเจาะจง 
และตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตอง 

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 


