
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2006 
Isonitropropane 
Dimethylnitromethane 
sec-Nitropropane 
2-NP 

CAS #  79-46-9  C3H7NO2 / CH3CHNO2CH3  
RTECS #  TZ5250000  Molecular mass: 89.1  
UN #  2608  
EC Annex 1 Index #  609-002-00-1  

    

EC/EINECS #  201-209-1       
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ ปฏิกิริยาหลายๆปฏิกิริยา
อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือการ
ระเบิด เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ
กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด  
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิมากกวา 24   Cํ 
สวนผสม ไอ/อากาศ  
อาจระเบิดได 
 

ที่อุณหภูมิมากกวา 24   Cํ  ทําเปน
ระบบปด มีการดูดระบายอากาศ  

ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่
สามารถปองกันการระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  

ทําการดับไฟจากที่กําบังที่
ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม ไอ มึนงง งวงนอน ปวดศีรษะ 

คล่ืนไส อาเจียน ทองเสีย 
ออนเพลีย หายใจถ่ี 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  

หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง แดง สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
แลวลางดวยนํ้ามากๆ  
หรืออาบนํ้า 

ทางดวงตา แดง ปวด สวมแวนนิรภัย 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหลางดวยนํ้าปริมาณมากๆ 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน (ดูหัวขอการสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  

หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายแหลงติดไฟไดทั้งหมด  เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย
หากมีการรั่วไหลมาก ปรึกษาผูเช่ียวชาญ การปองกันสวนบุคคล: 
เครื่องชวยหายใจติดตัว เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมา
ในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย 
(inert absorbent)โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย 

Note: E 
EU Classification UN Classification 

Symbol: T 
R: 45-10-20/22 
S: 53-45 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: III 

GHS Classification 

อันตราย 
อันตรายมากหากกลืนกิน 
อันตรายมากหากสูดดมไอระเหยของสาร 
อาจเปนสาเหตุของการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม 
อาจเปนสาเหตุของมะเร็ง 
เปนสาเหตุใหตับถูกทําลาย 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30GF1-III NFPA  
Code: H1; F3; R2 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากดางแก กรดแก สารเอมีน  
ผงโลหะ อาหารและอาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวเปนมัน ไมมีสี 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อถูกเผาไหม เกิดเปนกาซพิษรวมทั้ง ไนโตรเจนออกไซด  เมื่อสัมผัสกับกรด เอมีน ดางอนินทรีย และ 
โลหะหนักออกไซดเกิดสารประกอบที่ไวตอการกระแทก สารทําลายพลาสติก ยาง และสารเคลือบบางชนิด 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 10 ppm; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans); 
(ACGIH 2005). MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 2 (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสาร และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :  ไอระเหยของสารน้ีจะทําใหดวงตาและทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง ผิวหนังระคายเคือง
เล็กนอย และอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง การสัมผัสเกินกวาคาขีดจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหการทํางาน
ของตับเสียไปและอาจเสียชีวิตได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนัง สารอาจเปนสารกอมะเร็งในมนุษยได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 120   ํC 
จุดหลอมเหลว : -91   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.99 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 1.7 
ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C : 1.7 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 3.1 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.04 
จุดวาบไฟ : 24   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง: 428   ํC 

คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.6-11 

สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.93 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน 

เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ช่ือทางการคา ไดแก NiPar S-20 and NiPar S-30 หามนําชุดทํางานกลับบาน 
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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 


