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2-Methyl-1-propanol 
Isopropyl carbinol 
Isobutyl alcohol 

CAS #  78-83-1  C4H10O / (CH3)2CHCH2OH  
RTECS #  NP9625000  Molecular mass: 74.1  
UN #  1212  
EC #  603-108-00-1  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม หรือ
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 28  ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศที่
ระเบิดได 
 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 28  ํC ทําเปน
ระบบปด มีการดูดระบายอากาศ 
ใชอุปกรณไฟฟาที่สามารถ
ปองกันการเกิดระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 
 

การสูดดม ปวดหัว วิงเวียน งวงซึม 
 
 

ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
นอนพัก  
 

ทางผิวหนัง แดง ปวด ผิวแหง สวมถุงมือปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนังดวย
นํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 

ทางดวงตา แดง ปวด สวมแวนนิรภัย 
 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง งวงซึม วิงเวียน 
คล่ืนไส อาเจียน ทองเสีย 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ใชหนากากชนิดกรองกาชและไอ
อินทรียของสารเคมี เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใส
ในภาชนะที่ปดสนิท ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent)
โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย ลางสวนที่เหลือ
ดวยนํ้ามากๆ  

 

EU Classification  
Symbol: Xi 
R: 10-37/38-41-67 
S: (2-)-7/9-13-26-37/39-46 
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: III 

 
 

ISOBUTANOL ไอโซบิวทานอล ICSC: 0113 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1120-III  
NFPA Code: H1; F3; R0;  

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง และ
อลูมิเนียม 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี :สารทําปฏิกิริยากับอลูมิเนียม ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง เชนโครเมียม ไตรออกไซด ทําใหเกิดกาซติดไฟ
และระเบิดได (ไฮโดรเจน ดู ICSC0001) สารทําลายพลาสติกบางชนิด ยาง และสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; (ACGIH 2005).  
MAK: 100 ppm, 310 mg/m3; Peak limitation category: I(1); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :เขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสาร และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางชาๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหผิวหนังเกิดการระคายเคือง และเกิดการระคายเคืองรุนแรงกับดวงตา  การไดรับ
สัมผัสสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง การกลืนของเหลวเขาไปอาจทําใหสําลักลงไปใน
ปอดโดยมีความเส่ียงของการเกิดอาการปอดอักเสบจากสารเคมี 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารน้ีทําใหผิวหนังเกิดการระคายเคือง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :108  ํC 
จุดหลอมเหลว :-108  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :0.80 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) :8.7 
ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C :1.2 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.55 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.02 
จุดวาบไฟ : 28  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 415  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.7-10.9 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.8  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  

 

ISOBUTANOL ไอโซบิวทานอล ICSC: 0113 

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 


