
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2006 
Acetic acid, anhydride Acetic oxide Ethanoic anhydride Acetyl oxide  

CAS#              :  108-24-7                                C4H6O3/(CH3CO)2O  
RTECS#         :  AK1925000                           Molecular mass : 102.1 
UN#                :  1715                                        
EC Annex 1 Index #  :  607-008-00-9 
EC/EINECS # :  203-564-8 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ 

ดับไฟดวยโฟมที่ทนตอแอลกอฮอล
ผงดับเพลิง  คารบอนไดออกไซด 
(ดูหมายเหตุ) 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 49  ํC  
อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 49  ํC  
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการ
ระเบิดได  

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 
แตหลีกเล่ียงไมใหนํ้าสัมผัสกับสาร 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ไอ หายใจลําบาก หายใจถ่ีๆ 

เจ็บคอ 
ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ผิวหนังไหม ปวด  
แผลพุพอง  
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
ดวยนํ้าจํานวนมากๆ หรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา นํ้าตาไหล ตาแดง ปวด 
ไหม 

สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน 
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ใหด่ืมนํ้า 1-2 แกว  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจชนิดกรอง
กาซที่เปนกรด ชุดปองกันสารเคมี และหนากากปองกัน   
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบายอากาศ 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent)  
โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification UN Classification 

Symbol: C 
R: 10-20/22-34 
S: (1/2-)26-36/37/39-45 

UN Hazard Class: 8 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: II 

GHS Classification 
อันตราย 
ของเหลวและไอสารไวไฟ 
อันตรายหากกลืนกิน 
ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรงและดวงตาถูกทําลาย 
เปนสาเหตุทําใหดวงตาถูกทําลายอยางรุนแรง 

 

ACETIC ANHYDRIDE อะซิติก แอนไฮไดรด ICSC :0209 



ACETIC ANHYDRIDE อะซิติก แอนไฮไดรด ICSC :0209 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80S1715 
NFPA Code: H 2; F 2; R 1; W 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว 
เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได (ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่แหง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดกาซและไอพิษ รวมท้ัง ไอของกรดอะซิติก  
สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับแอลกอฮอล เอมีน สารออกซิไดส ดางแก และน้ํา  สารสามารถทําลายโลหะหลายชนิดไดเมื่อมีนํ้า 
หรือแหงก็ตาม 
 คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm as TWA (ACGIH 2006).  
MAK: 5 ppm 21 mg/m³ Peak limitation category: I (I) Pregnancy risk group: D (DFG 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศเกิดการปนเปอนจนเปนอันตรายอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : นํ้าตาไหล สารจะกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ จะเกิดการกัดกรอนเมื่อกลืนกิน 
การหายใจเอาสารเขาไปอาจทําใหเกิดอาการคลายโรคหืด 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การหายใจเอาสารเขาไปจะทําใหเกิดอาการคลายหืด  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 139   ํC 
จุดหลอมเหลว : -73   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.08 (ของเหลว) 
การละลายในนํ้า : เกิดปฏิกิริยา 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.5 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.5 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 49   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 316   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.7-10.3 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.27 

หมายเหตุ 
เมื่อผสมกับนํ้าเกิดเปนกรดอะซิติก เมื่อเกิดการติดไฟใหทําการดับไฟดวยนํ้าจํานวนมากในระยะหางจากเปลวไฟ 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนกรกฎาคม 2007 : ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             

 

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


