
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2004 
Jod , Iode , Iodio , Yodo 

CAS #  7553-56-2  I2  
RTECS #  NN1575000  Molecular mass: 253.8  
EC Index #  053-001-00-3    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ แตเสริมใหสารอื่นติด
ไฟได การทําปฏิกิริยาหลายแบบ
สามารถทําใหติดไฟหรือการ
ระเบิดได เมื่อติดไฟใหควัน 
หรือกาซที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามสัมผัสกับสารที่ติดไฟได หากมีไฟไหมบริเวณโดยรอบ  
ใหดับไฟดวยสารดับเพลิงที่เหมาะสม 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ไอ หายใจลําบาก หายใจมีเสียงว้ีด 
อาการอาจเกิดภายหลังได  
(ดูหมายเหตุ) 
 

ดูดระบายอากาศ(ไมตองหาก
สารเปนผง) ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาน่ังก่ึง
นอน ใชเครื่องชวยหายใจหากจําเปน  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวด ใสชุดและถุงมือปองกัน ลางดวยนํ้าปริมาณมาก 
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารออกแลวลาง
ดวยนํ้าอีกครั้ง 

ทางดวงตา นํ้าตาไหล ตาแดงและปวด 
 

สวมเครื่องปองกันใบหนาหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตาที่มีเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

เปดนํ้าใหไหลผานดวงตาสักพัก 
(ถอดคอนแทคเลนสออก ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง 
ทองเสีย 

หามรับประทานอาหาร  
ครื่องด่ืม  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เก็บกวาดสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะที่ปดสนิท  
ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บกวาดสวน
ที่เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หามดูดซับดวย 
ขี้เล่ือยหรือสารดูดซับที่ติดไฟได หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  
การปองกันสวนบุคคล : สวมเครื่องชวยหายใจท่ีมีตัวกรองสําหรับ 
แกสอนินทรีย สารระเหย และแกสเฉื่อย 

EU Classification  
Symbol: Xn, N 
R: 20/21-50 
S: (2-)-23-25-61 
 

การเก็บรักษา 
เก็บแยกจากวัสดุที่เขากันไมได เก็บในภาชนะที่ปดสนิท (ดูเพ่ิมเติมอันตรายทางเคมี) และมีการระบายอากาศตามแนวพ้ืน 

IODINE                              ไอโอดีน ICSC :0167 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ผลึกสีดําอมนํ้าเงินหรือมวงเขม มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : สารสามารถระเหิดไดตลอดเวลา 
อันตรายทางเคมี : เมื่อไดรับความรอนจะเกิดเปนไอสารพิษ สารน้ีเปนตัวออกซิไดซที่แรงและสามารถเกิดปฏิกิริยากับสารรีดิวซและ 
สารท่ีติดไฟได สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับผงโลหะ พลวง แอมโมเนีย อะซีทาลดีไฮด และอะเซทิลีน ทําใหเกิดการติดไฟและระเบิดได 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm; (Ceiling value); (ACGIH 2004).  
MAK: IIb (ยังไมมีการกําหนดคามาตรฐาน แตมีขอมูลอยูแลว); (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสาร ดูดซึมเขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : ทําใหนํ้าตาไหล สารน้ีทําใหตาและทางเดินหายใจระคายเคืองอยางรุนแรง ผิวหนังระคายเคือง การ
สูดไอระเหยของสารทําใหเกิดอาการคลายหอบหืด(RADS) ปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) อาการอาจปรากฏภายหลัง  
ควรอยูในการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: อาจทําใหผิวหนังไวตอสิ่งสัมผัส (พบนอย) อาจเกิดอาการคลายหอบหืด (RADS) 
และสารอาจมีผลตอตอมธัยรอยด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 184   ํC 
จุดหลอมเหลว : 114   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 4.9 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.03 

ความดันไอ kPa ท่ี 25  ํ C :0.04 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 8.8 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C  (อากาศ=1) : 1 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.49  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจกับปลาเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 

ปริมาณของสารท่ีไดรับจากการทํางานในเวลาใดๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ลางเสื้อผาที่เปอนสารเคมี 
(ติดไฟได) ดวยนํ้าปริมาณมาก อาการปอดบวมนํ้ามักไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยาง
หนัก ดังน้ันตองใหพักและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย อาการ
คลายหอบหืดมักไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพักและสังเกต
อาการ 

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 


