
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2008 
1-Benzazene  Benzo(b)pyridine 1-Azanaphthalene  Leucoline  

CAS#              :    91-22-5                              C9H7N 
RTECS#         :    VA9275000                        Molecular mass : 129.2                                                         
UN#                :    2656 
EC/EINECS#  :    202-051-6       

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน  
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชนํ้าฉีด โฟม สารดับเพลิงผง หรือ
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 101   ํC อาจ
เกิดสวนผสมของไอ/อากาศที่
ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา101   ํC ทําเปน
ระบบปด มีการดูดระบายอากาศ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม ไอ เจ็บคอ 

 
ดูดระบายอากาศ ระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่ หรือใชเครื่องปองกันการ
หายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก นําสง
แพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
และทําความสะอาดผิวหนังดวยนํ้า
และสบู  

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) นําสง
แพทย 

การกลืนกิน เจ็บคอ 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก ด่ืมนํ้า 1-2 แกว  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล : ใชหนากากชนิดกรองกาซ
และไออินทรียของสารเคมี หามปลอยใหสารน้ีออกสู
สิ่งแวดลอม เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมา
ใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูด
ซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลว
นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
UN Classification 
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 
                                                GHS Classification 
อันตราย เปนพิษหากกลืนกินเขาไป 
เปนอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง ทําใหระคายเคืองตอดวงตา 
ทําใหระคายเคืองตอผิวหนังอยางออน คาดวากอใหเกิดมะเร็ง 
คาดวากอใหเกิดความบกพรองทาง
พันธุกรรม 

เปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT1-III 
NFPA Code: H3; F2; R0; 

 

ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยกจากสาร
ออกซิไดซอยางแรง กรด แอนไฮไดรด รวมท้ังอาหารและอาหารสัตว เก็บใน
ที่แหง มืด และปดสนิท เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวที่ดูดความช้ืนงาย ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว เปล่ียนเปนสีนํ้าตาลเมื่อถูกแสง 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดดวยความรอนและโดยการเผาไหม เมื่อสลายตัวจะปลอยควันพิษรวมทั้งไนโตรเจนออกไซดออกมา 
สารน้ีทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง กรดและแอนไฮไดรด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ไมไดกําหนดคา TLV ไมไดกําหนดคา MAK 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางชาๆ  
อยางไรก็ตามถาถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร การปนเปอนจะเร็วกวามาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหดวงตาและผิวหนังเกิดการระคายเคือง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอตับ สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 238   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -15   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.09 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.61 (นอยมาก) 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 8 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.5 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.00 
จุดวาบไฟ : 101   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 480   ํC 
คาจํากัดการระเบิด  รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.2-7  
สัมประสทิธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow: 2.06 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  ดังน้ันหามไมใหเกิดการปลอยเขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพของการไดรับสัมผัสสารยังมีไมเพียงพอ  อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  
ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ 

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 


