
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 1998 
2-Furancarboxyaldehyde 2-Furaldehyde 2-Furylmethanal  

CAS#              :   98-01-1  C5H4O2 / C4H3OCHO 
RTECS#         :   LT7000000  Molecular mass: 96.1  
UN#                :   1199  
EC Annex 1 Index #  :  605-010-00-4 
EC/EINECS #  : 202-627-7 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  ผงดับเพลิง  นํ้าฉีด 
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 60   ํC 
อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศท่ีระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 60   ํC 
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 
ใชอุปกรณไฟฟา 
ที่ปองกันการระเบิดได 

 

การสูดดม ไอ ปวดศรีษะ หายใจลําบาก 
หายใจถ่ีๆ  เจ็บคอ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม  ผิวหนังแหง 
แดง  ปวด 

สวมเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรือ
อาบนํ้า  นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
 

สวมหนากากปองกัน ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย ปวดศรีษะ 
เจ็บคอ อาเจียน 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  ด่ืมนํ้า 1-2 แกว 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมา
ในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย 
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  
หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification UN Classification 

Symbol: T 
R: 21-23/25-36/37-40 
S: (1/2-)26-36/37/39-45 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: II  

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1199 or 61GTF1-II 
NFPA Code: H2; F2; R0; 

เก็บแยกจากดางแก กรดแก สารออกซิไดซอยางแรง  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว 
เก็บในที่มืด ปดสนิท  ทําการดูดระบายอากาศตามแนวพื้น 

 

FURFURAL เฟอฟูรัล ICSC :0276 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี ถึงสีเหลือง  มีกล่ินเฉพาะตัว เปล่ียนเปนสีนํ้าตาลแดงเม่ือสัมผัสกับอากาศและแสง 
อันตรายทางกายภาพ : ไอสารหนักกวาอากาศ  
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดการรวมตัว(polymerize) ภายใตอิทธิพลของกรดหรือดาง ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมหรือการระเบิด 
สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ  สารทําลายพลาสติก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 2 ppm as TWA; (skin) A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans); BEI issued (ACGIH 2004). 
MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 3B; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม ทางผิวหนังและการกลืนกิน 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ   
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:  ของเหลวละลายไขมันออกจากผิวหนัง  สารอาจมีผลตอตับ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 162   ํC 
จุดหลอมเหลว : -36.5   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.16 
การละลายในนํ้า, g/100 ml at 20°C : 8.3 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํC : 0.144 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.31 
จุดวาบไฟ : 60   ํC c.c (closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 315   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 2.1-19.3 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.41 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 

ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารได 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนมกราคม 2008 ในสวนการปฐมพยาบาลเมื่อกลืนกิน  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             
 

FURFURAL เฟอฟูรัล ICSC :0276 

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 


