
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
Dinitrogen monoxide   
Hyponitrous acid anhydride  
Laughing gas  
Dinitrogen oxide (บรรจุถัง) 

CAS#              :   10024-97-2                           N2O 
RTECS#         :    QX1350000                         Molecular mass : 44.0                                                          
UN#                :   1070 (compressed) 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ แตชวยใหสารอื่นติดไฟ 

เมื่อไฟไหมใหควัน (หรือกาซ) ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและการ
ระเบิด (ดูอันตรายทางเคมี) 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  
ดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม เคล้ิม งวงซึม หมดสติ  
 

ดูดระบายอากาศ ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่สัมผัสของเหลวจะเกิด
อาการนํ้าแข็งกัด 
 

สวมถุงมือปองกันความเย็น อาการนํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้า
มากๆ หามถอดชุดทํางานหรือ
เสื้อผาออก นําสงแพทย 

ทางดวงตา ดวงตาที่สัมผัสของเหลวจะเกิด
อาการนํ้าแข็งกัด 
 

สวมแวนนิรภัยหรือเครื่องปองกัน
นัยนตา พรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบาย
อากาศ  ถาเปนของเหลว: หามดูดซับดวยขี้เล่ือยหรือสารดูดซับอื่นที่
ติดไฟได หามฉีดนํ้าไปบนของเหลวโดยตรง (ใชเครื่องปองกันพิเศษ
สวนบุคคล: ชุดปองกันรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว) 

UN Classification  
UN Hazard Class: 2.2 
UN Subsidiary Risks: 5.1 

 

NITROUS OXIDE ไนตรัส ออกไซด ICSC :0067 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1070 

 
ถาอยูในอาคารใหเก็บแยกไวในที่ปองกันไฟได   
เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได (ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : เปนกาซหนักกวาอากาศ อาจสะสมในบริเวณที่มีเพดานตํ่า ทําใหเกิดการขาดออกซิเจน 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับซัลฟูรัสแอนไฮไดรด อะมอรฟสโบรอน ฟอสฟน อีเธอร อลูมิเนียม ไฮดราซีน  
เฟนิล-ลิเทียม และทังสเตนคารไบด ทําใหเกิดการติดไฟและการระเบิด สารน้ีเปนกาซที่เปนสารออกซิไดซอยางแรงที่อุณหภูมิเกิน 300   ํC 
และสามารถทําใหเกิดสวนผสมที่ระเบิดไดเมื่อรวมกับแอมโมเนีย คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด นํ้ามัน ไข และเช้ือเพลิง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004) 
MAK: 100 ppm, 180 mg/m3; Peak limitation category: II(2); Pregnancy risk group: D; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : กาซเหลวน้ีอาจทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง มีผลทําให
ความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีมีผลตอไขกระดูกและระบบประสาทสวนปลาย อาจมีความเปนพิษตอ
ระบบสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :  -88.5   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -90.8   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.23 ที่ -89   ํC 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 15  ํ C) : 0.15 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 5150 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.53 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.35 

หมายเหตุ 
ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพื่อปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว  UN number อื่นๆ : 2201 Nitrous oxide, refrigerated liquid 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

NITROUS OXIDE ไนตรัส ออกไซด ICSC :0067 

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 


