
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2000 
n-Pentyl acetate  1-Pentyl acetate Acetic acid, 1-pentyl ester  

CAS#                         :  628-63-7                      C7H14O2 / CH3COO(CH2)4CH3 
RTECS#                     :  AJ1925000                  Molecular mass : 130.2 
UN#                           :  1104  
EC Annex 1 Index #  :  607-130-00-2                             
EC/EINECS #            :  211-047-3 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ 

ใชโฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
สารดับเพลิงผง  
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 25  ํC  
อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 25  ํC  
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการ
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 

การสูดดม ไอ มึนงง งวงซึม 
ปวดศรีษะ เจ็บคอ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง แดง สวมถุงมือปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ใหด่ืมนํ้า 1-2 แกว 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทให
มากที่สุดเทาที่จะทําได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) 
โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย 

Note: C 
EU Classification UN Classification 

R: 10-66 
S: (2-)23-25 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: III  

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1104 or 30GF1-III 
NFPA Code: H 1; F 3; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซ 

 
 
 

n-AMYL ACETATE เอ็น-เอมิล อะซิเตท ICSC :0218 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี  มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมหรือการระเบิด  สารทําลายพลาสติกหลายประเภท 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; 100 ppm as STEL; (ACGIH 2004). 
EU OEL: 50 ppm, 270 mg/m³ as TWA; 100 ppm, 540 mg/m³ as STEL (EU 2000) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสารเขาไป 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศเกิดการปนเปอนจนถึงจุดอันตรายไดอยางชา ๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : สารจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ 
การไดรับสัมผัสสารในขนาดสูงอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนัง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 149   ํC 
จุดหลอมเหลว : -71   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.88 
การละลายในนํ้า : ละลายไดนอย 
ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 0.65 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.5 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.02 
จุดวาบไฟ : 25   ํC c.c.(closed cup)  
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 360   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.1-7.5 
สมัประสิทธ์ิการแบงสวน  Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.18 

หมายเหตุ 
การด่ืมเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลจะเสริมใหมีอันตรายมากขึ้น 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
EU classification การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนมกราคม 2008 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการ
ทํางาน การปฐมพยาบาลเมื่อกลืนกิน การดับไฟ 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
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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 


