
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1994 
2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol 
2-(1-Methylpropyl)-4,6-dinitrophenol 
2,4-Dinitro-6-(1-methylpropyl)phenol 
2,4-Dinitro-6-sec-butylphenol 

CAS #  88-85-7  C10H12N2O5  
RTECS #  SJ9800000  Molecular mass: 240.2  
UN #  2779  
EC Index #  609-025-00-7  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได ตํารับที่เปนของเหลวที่มี
ตัวทําละลายอินทรียอยูอาจจะติด
ไฟได เมื่อเกิดไฟไหมใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือ เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีดเปนฝอย 
โฟม คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดติดไฟและระเบิด   
การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 
โดยเฉพาะในสตรีต้ังครรภ 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ผิวหนังเขียว ชัก ปวดศีรษะ  
เหง่ือออก หายใจลําบาก หมดสติ 

ทําการระบายอากาศ  
(ไมตองถาสารเปนผง)  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม  
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา  
สูญเสียการมองเห็นช่ัวคราว 
 

สวมแวนนิรภัย หนากากปองกัน
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง อาเจียน  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ใหด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า ทําใหอาเจียนออกมา  

(ถาผูปวยมีสติ) พัก นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

หามลางลงทอระบายนํ้า เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสภาชนะ  
ถาเปนไปไดทําใหช้ืนเพ่ือไมใหเกิดฝุน เก็บกวาดสวนที่เหลืออยาง
ระมัดระวังแลวนําไปท้ิงในที่ปลอดภัย  
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจ ใช P3 filter 
สําหรับอนุภาคสารพิษ) 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเล 
EU Classification  
Symbol: T, N 
R: 61-62-24/25-36-44-50/53 
S: 53-45-60-61 
Note: [E] 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT7-II 
 

ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
ทําการดูดระบายอากาศตามแนวบริเวณพ้ืน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนผลึกสีสม มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน เมื่อสลายตัวจะปลอยควันพิษ รวมท้ังไนโตรเจนออกไซด  
สารน้ีเมื่อละลายในนํ้าจะเปนกรดออน ทําลายโลหะหลายชนิดถามีนํ้าอยูดวย 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ไมไดกําหนดคา TLV ไมไดกําหนดคา PDK 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะไมทําหรือทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางชาๆ อยางไรก็ตาม
จะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงจุดอันตรายเน่ืองจากถูกพนเปนละอองหรือเมื่อฟุงกระจาย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหตาเกิดการระคายเคือง สารอาจมีผลตอทางเดินอาหารและระบบประสาทสวนกลาง 
การไดรับสัมผัสละอองของสารในสิ่งแวดลอมที่รอนอาจมีผลทําใหเสียชีวิตได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:สารน้ีอาจมีผลตอไต ตับ เลือด ระบบภูมิคุมกันและดวงตา มีผลทําใหเกิดตอกระจก 
อาจทําใหเปนพิษตอระบบสืบพันธของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว :38-42  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :1.3 ที่ 30  ํC 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) :ไมละลาย (<0.1 g/100 ml) 

ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C :0.007 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 8.3 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจตอผ้ึง นก และสัตวเล้ียงลูกดวยนมเปน
พิเศษ สารน้ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าในระยะยาว 
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หมายเหตุ 
อุณหภูมิในการสลายตัวไมมีบอกไวในเอกสารใด ถาสารกําจัดศัตรูพืชเปนตํารับที่มีตัวทําละลายไฮโดรคารบอน หามทําใหอาเจียน 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ ตัวทําละลายชวย(carrier solvents)ที่ใชใน
ตํารับที่ขายในทองตลาดอาจทําใหเกิดการเปล่ียนสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษไดของสารนี้ หามนําชุดทํางานกลับบาน  
ช่ือทางการคา Aatox, Aretit, BNP 20, BNP 30, Basanite, Butaphene, Caldon, Chemox General, Chemox PE, Desicoil, Dibutox, 
Dinitrall, DN 289, Dow General, Dytop, Fanicide, Gebutox, Hivertox, HOE 26150, Ivosit, Kiloseb, Knowx-Weed, Ladob, Laseb, 
Nitropone C, Persevtox, Phenotan, Premerge, Sinox General, Sparic, Spurge, Subitex and Unicrop ถาสารน้ีอยูในตํารับที่ใชตัวทําละลาย
ใหศึกษา ICSCs ของตัวทําละลายน้ันดวย    

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  

 

DINOSEB ไดโนเซบ ICSC: 0149  

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 


