
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 2002 
Methyl cyanide 
Cyanomethane 
Methanecarbonitrile 

CAS #  75-05-8  C2H3N / CH3CN  
RTECS #  AL7700000  Molecular mass: 41.0  
UN #  1648  
EC #  608-001-00-3  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟสูง เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี ่ 
หามสัมผัสกับสารออกซิไดซ 

ใชโฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
สารดับเพลิงผง  
หรือคารบอนไดออกไซด  

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ
ระเบิดได อาจเกิดการติดไฟ
หรือการระเบิดเมื่อสัมผัสสาร
ออกซิไดซ 
 

ทําเปนระบบปด มีการระบายอากาศ 
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่
สามารถปองกันการเกิดระเบิดได  
หามใชอากาศอัดในการเติม การ
ปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม เจ็บคอ ออนเพลีย ปวดทอง 
หายใจลําบาก  ชัก หมดสติ 
อาเจียน อาการอาจปรากฏ
ภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง 
 

สวมถุงมือ ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกันหรือเครื่อง
ปองกันนัยนตาพรอมเครื่องปองกัน
การหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เจ็บคอ ออนเพลีย ปวดทอง 
หายใจลําบาก  ชัก หมดสติ 
อาเจียน อาการอาจปรากฏ
ภายหลัง  

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  

บวนปาก ทําใหอาเจียนออกมา  
(ถาผูปวยมีสติ) ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 

 

ACETONITRILE อะซิโตไนไตรล ICSC: 0088 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ดูดระบายอากาศ เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บรวบรวม 

สารท่ีเปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด 

ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือ
แลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามลางลงทอระบายนํ้า 

(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) 

EU Classification  
Symbol: F, Xn 
R: 11-20/21/22-36 
S: (1/2-)-16-36/37 
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II  

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1648  
NFPA Code: H 2; F 3; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากกรด ดาง และสารออกซิไดซ 
เก็บในที่เย็น ในภาชนะปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอสารผสมไดดีกับอากาศ เกิดเปนสวนผสมท่ีสามารถระเบิดได  
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวไดโดยการเผาไหม เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษของไฮโดรเจนไซยาไนดและไนโตรเจนออกไซด 
สารสลายตัวไดโดยการสัมผัสกับกรดที่มีนํ้า และดาง เมื่อสลายตัวจะปลอยควันพิษ สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง กอใหเกิด
การติดไฟและการระเบิด สารทําลายพลาสติกบางชนิด ยาง และสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 20 ppm as TWA; (skin); A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004).  
MAK: 20 ppm, 34 mg/m3; Peak limitation category: II(2); skin absorption (H); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง และอาจมีผลยับยั้งกระบวนการ
หายใจระดับเซลล ทําใหชักและการหายใจลมเหลว การไดรับสัมผัสสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหตายได  
ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 82  ํC 
จุดหลอมเหลว : -46  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 9.7 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.4 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.04 
จุดวาบไฟ : 12.8  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 524  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ:3.0-16 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.3  

หมายเหตุ 
อาการเกิดพิษเฉียบพลันมักจะไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง  ตองไดรับการรักษาพิษอยางเฉพาะเจาะจง ตองมีคําแนะนํา
วิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว 
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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 


