
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1995 
Iron carbonyl 

CAS #  13463-40-6  C5FeO5 / Fe(CO)5  
RTECS #  NO4900000  Molecular mass: 195.9  
UN #  1994  
EC/EINECS #  236-670-8  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก 
 

หามอยูใกลเปลวไฟหรือประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศ
สามารถระเบิดได 

ทําเปนระบบปด มีระบบดูดระบาย
อากาศ อุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม การ
ปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้าเปนฝอย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ปวดศีรษะ มึนงง อาเจียน 
หายใจลําบาก อาการอาจเกิดขึ้น
ภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 
 

มีการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจดูดซึมทางผิวหนังได 
 

สวมชุดและถุงมือปองกัน ลางดวยนํ้าปริมาณมาก  
ถอดชุดออกแลวลางดวยนํ้าอีกครั้ง  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา  
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได )
จากน้ันนําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามรับประทานอาหาร เครื่องด่ืม 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

ทําใหอาเจียน(ถาผูปวยที่มีสติ) 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก็บกวาดสารที่
เปนของเหลวที่หกในภาชนะที่ปดสนิท ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย
(inert absorbent)โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย 
หามทิ้งสารลงในทอระบายนํ้า หามใชขี้เล่ือยหรือสารดูดซับอื่นๆที่ติด
ไฟได  การปองกันสวนบุคคล : ใชเครื่องชวยหายใจ 

บรรจุในภาชนะผนึกปองกันอากาศ  เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอ
การแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ัน
ไปใสในภาชนะท่ีทนตอการแตกและปดสนิท  
หามขนสงพรอมอาหารหรืออาหารสัตว 
UN Classification 
UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: I 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTF1-I 
NFPA Code: H2; F3; R1 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิแดนทที่แรง 
อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็นและมืด ปดสนิท  
ภายใตแกสเฉื่อย 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวขนไมมีสีถึงมีสีเหลือง หรือสีแดงเขม 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารหนักกวาอากาศและและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : อาจระเบิดไดเมื่อไดรับความรอน อาจติดไฟไดเองเมื่อสัมผัสกับอากาศ สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือเผาไหม 
หรืออิทธิพลของแสงทําใหเกิดควันที่เปนพิษ รวมทั้ง ไอออนออกไซด และคารบอนมอนอกไซด (ดู ICSC0023) สารเปนตัวรีดิวซที่แรง
และทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิแดนท 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm as TWA, 0.2 ppm as STEL; (ACGIH 2004). 
MAK: 0.1 ppm, 0.81 mg/m3 ; Peak limitation category: II(2); Pregnancy risk group: D; (DFG 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจไอระเหยของสาร ดูดซึมผานทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํ C สารจะระเหยปนเปอนอากาศอยางรวดเร็วจนอยูในระดับที่อันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : อาจมีผลตอปอด หากสัมผัสสารเกินกวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสจากการทํางาน อาจทําใหเสียชีวิต
ได อาการอาจปรากฏภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย (ดูหมายเหตุ) 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารอาจมีผลตอตับและอาจทําใหตับสูญเสียการทํางาน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 103   ํC 
จุดหลอมเหลว : -20   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.5 
การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 
ความดันไอ kPa ท่ี 25  ํ C : 4.7 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 6.8 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.2 
จุดวาบไฟ: -15  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 50  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรในอากาศ : 3.7-12.5 

หมายเหตุ 
ผลตอสิ่งแวดลอมของสารยังไมไดรับการตรวจสอบ อาการหายใจถ่ี ไอ ผิวหนัง-เน้ือเยื่อขาดออกซิเจน ไขจะไมเกิดขึ้นจนกระทั่งเวลาผาน
ไป 12-36 ช่ัวโมง ไมมีกล่ินเตือนเมื่อสารมีความเขมขนถึงขั้นเปนพิษ หามนําชุดทํางานกลับบาน ลางเสื้อผาที่เปอนสาร(ติดไฟได) ดวยนํ้า
ปริมาณมาก  

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 


