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Cyanoethylene 2-Propenenitrile Vinyl cyanide  

CAS #  107-13-1  C3H3N / CH2=CH-CN  
RTECS #  AT5250000  Molecular mass: 53.1  
UN #  1093  
EC #  608-003-00-4  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควัน 

(หรือกาซ)ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ หรือประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี ่ 
หามสัมผัสกับกรดแก และดางแก 

ใชสารดับเพลิงผง  
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล ฉีดนํ้า  
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ
ระเบิดได เสี่ยงตอการติดไฟ
หรือการระเบิดเมื่อถูกดางแก
และกรดแก 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่
สามารถปองกันการเกิดระเบิดได 
ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม มึนงง ปวดหัว คล่ืนไส อาเจียน 

หายใจถ่ี ออนเพลีย ชักและ
แนนหนาอก 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย (ดูหมายเหตุ) 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด  
เปนแผลพุพอง  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ลางดวยนํ้ามากๆ ถอดเสื้อผาที่
เปอนสารเคมีออกและลางอีก
ครั้ง นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
 

สวมแวนนิรภัย หรือเครื่องปองกัน
นัยนตา พรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง อาเจียน 
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนการรับประทานอาหาร 

บวนปาก ใหด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า ทําใหอาเจียนออกมา 

(ถาผูปวยมีสติ) นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ดูดระบายอากาศ 

เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามลางลงทอระบายนํ้า 
หามปลอยสารออกสูสภาพแวดลอม (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวน
บุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว) 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปด
สนิท หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, T, N UN Hazard Class: 3 
R: 45-11-23/24/25-37/38-
41-43-51/53 

UN Subsidiary Risks: 6.1 
 

S: 9-16-53-45-61 UN Pack Group: I 
Note: [D and E]  

 
 
 

ACRYLONITRILE อะคริโลไนไตรล ICSC: 0092 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1093  
NFPA Code: H 4; F 3; R 2; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  
ดางแก อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่มืด มีการระบายอากาศ
ตามแนวพื้น เก็บสารเฉพาะที่อยูในสภาวะคงตัว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี หรือสีเหลืองออน มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ :ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี :สารอาจเกิดการรวมตัวเปนโพลิเมอรเน่ืองจากความรอน หรือภายใตอิทธิพลของแสงและดาง สารอาจเกิดติดไฟและ
ระเบิดอยางรุนแรง สารสลายตัวเน่ืองจากความรอนทําใหเกิดควันพิษรวมทั้งไนโตรเจนออกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด สารทําปฏิกิริยา
รุนแรงกับออกซิไดซอยางแรง และกรดแก  สารน้ีทําลายพลาสติกและยาง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 ppm as TWA; (skin); A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to 
humans); (ACGIH 2004). MAK: skin absorption (H); sensitization of skin (Sh); Carcinogen category: 2; (DFG 2004).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสารเขาไปทางผิวหนัง และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารและไอของสารทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ สารอาจมีผลตอ
ระบบประสาทสวนกลาง การไดรับสัมผัสสารในระดับสูงเกิน คาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหเสียชีวิตได ผลอาจ
เกิดขึ้นในเวลาตอมาได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนัง อาจทําใหเกิดโรคผิวหนังไวเกิน สารอาจมีผลตอ
ระบบประสาทสวนกลางและตับ สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 77  ํC 
จุดหลอมเหลว : -84  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 7 
ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C : 11.0 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.8 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.05 
จุดวาบไฟ : -1  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 481  ํC 
คาจํากัดการระเบิด  รอยละของปริมาตรสารในอากาศ:3.0-17.0 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.25  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ การสัมผัสสารน้ีเปนผลใหเกิดการสราง
ไซยาไนด  ดังน้ันควรศึกษา ICSC  cyanide salt  0671 ตองไดรับการรักษาพิษอยางเฉพาะเจาะจง ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตอง
เตรียมพรอมไว ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ลางเสื้อผาที่
เปอนสารเคมีดวยนํ้ามากๆ (ติดไฟได) 
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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 


