
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1995 
1,4-Dicyanobutane Adipic acid dinitrile Tetramethylene cyanide  

CAS#              :  111-69-3                                C6H8N2 / CN(CH2)4CN  
RTECS#         :  AV2625000                            Molecular mass : 108.2 
UN#                :  2205                                        

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ

กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 
หามอยูใกลเปลวไฟ  นํ้าฉีด โฟม ผงดับเพลิง  

คารบอนไดออกไซด 
การระเบิด   กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง

เก็บโดยการฉีดนํ้า 
การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 
ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม สับสน ชัก เวียนศรีษะ 
ปวดศรีษะ หายใจลําบาก 
คล่ืนไส อาเจียน (ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย ดูหมายเหตุ 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม 
แดง ปวด 
  

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางดวยนํ้าและสบู 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ตาพรา 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากากปองกัน ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง  
(ดูการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ทําใหอาเจียน  
(ถาผูปวยมีสติ) ใหผูปวยด่ืมนํ้ามากๆ
นําสงแพทย (ดูหมายเหตุ) 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท ใช
ทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ
แลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามลางสารที่เหลือลงทอระบายนํ้า 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S2205 or 61GT1-III  
NFPA Code: H4; F2; R1 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก อาหารและอาหารสัตว 
ทําการดูดระบายอากาศตามแนวพ้ืน  

 
 

ADIPONITRILE อะดิโปไนไตรล ICSC :0211 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวมัน ไมมีสี ไมมีกล่ิน 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนและเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดกาซที่มีพิษมาก คือ ไฮโดรเจนไซยาไนด (ICSC 0492) 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 ppm as TWA; (skin); (ACGIH 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ ทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศเกิดการปนเปอนไดนอยมากหรือเกิดขึ้นไดอยางชา ๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา และผิวหนัง การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหชักและ
หมดสติ จนถึงทําใหเสียชีวิตได  ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจมีผลตอเลือดและตอมหมวกไต ทําใหเกิดภาวะโลหิตจางและผิวหนังฟกชํ้า 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 295   ํC 
จุดหลอมเหลว : 1   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.97 
การละลายในนํ้า : ปานกลาง 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 0.3 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.7 
จุดวาบไฟ : 159   ํC c.c.(closed cup) ดูหมายเหตุ 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 550   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.7-4.9 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน  Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.32 

หมายเหตุ 
การปฐมพยาบาลและการทําการรักษาที่จําเปน ขึ้นกับระดับความเปนพิษที่ไดรับจากอะดิโปไนไตรล  ปรึกษาแพทย  
จุดวาบไฟของอะดิโปไนไตรล (technical grade) เทากับ 93   ํC o.c.(open cup) หามนําชุดทํางานกลับบาน  
ศึกษา (ICSC 0492) Hydrogen cyanide เพ่ิมเติม 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
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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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


