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Calcyanide  

alcyan  C
  

CAS #  592-01-8  C2CaN2 / Ca(CN)2  

RTECS #  EW0700000  Molecular mass: 92.1  

UN #  1575  

EC Annex 1 Index #  020-002-00-5  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไมติดไฟ แตสามารถเกิดเปน

กาซไวไฟเมื่อสารสัมผัสน้ําหรือ
อากาศช้ืน เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 
หามสัมผัสกับน้ํา 
คารบอนไดออกไซด กรด 
หามสัมผัสพื้นผิวที่รอน 

สารดับเพลิงผง ทรายแหง 
หามใชสารที่มีน้ําเปนองคประกอบ 
หามใชน้ํา  
หามใชคารบอนไดออกไซด 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม แนนหนาอก สับสน ชัก ไอ 
มึนงง ปวดศีรษะ หายใจลําบาก 
คลื่นไส หายใจถี่ๆ  หมดสติ 
อาเจียน ออนเพลีย  
ผิวหนังเปลี่ยนเปนสีแดง 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก หากจําเปน
ใหชวยหายใจ  นําสงแพทย  ดูหมาย
เหตุ 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ตาแดง ปวด  
 (ดูการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ําและสบู  
นําสงแพทย  สวมถุงมือปองกันเมื่อ
ทําการปฐมพยาบาล ดูหมายเหตุ 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด สวมแวนนิรภัย หนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ
ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอนในลําคอและ
หนาอก (ดูการสูดดม) 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก  
ทําใหอาเจียน(เฉพาะผูที่มีสติเทานั้น) 
นําสงแพทย ดูหมายเหตุ 
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การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ หามลางสารที่
หกลงทอระบายน้ํา เก็บกวาดสารที่หกใสภาชนะ เก็บกวาดสวนที่
เหลืออยางระมัดระวัง แลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงไมให
สารสัมผัสกับน้ําหรือสารที่มีความชื้น หามปลอยสารออกสู
สิ่งแวดลอม  
ใชเครื่องปองกันสารเคมีสวนบุคคลรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ  
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+, N 
R: 28-32-50/53 
S: (1/2-)7/8-23-36/37-45-60-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: I 

 
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT5-I-Cy 
NFPA Code: H 3; F 0; R 0. 

เก็บในที่ปองกันไฟได ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการ
ดับเพลิง เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  
อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่แหงและปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ :เปนผลึกไมมีสี หรือเปนผงสีขาว มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนมากกวา 350  ํC ไดควันพิษ รวมทั้งnitrogen oxides และ hydrogen cyanide สารทํา
ปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ํา อากาศชื้น คารบอนไดออกไซด กรด และกรดเกลือ ไดสารพิษรุนแรงและไวไฟ คือ hydrogen cyanide สารทํา
ปฏิกิริยาอยางรุนแรงเมื่อไดรับความรอนกับสารออกซิไดซ ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (as CN) 5 mg/m3 (Ceiling value); (skin); (ACGIH 2004). 
MAK: (as CN, inhalable fraction) 2 mg/m3; H; Peak limitation category: (II1); Pregnancy risk group: C; (DFG 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม ผิวหนังและการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตถาฝุนสารฟุงกระจายจะทําใหอากาศเปนอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ สารอาจมีผลตอกระบวนเมตาโบลิซึมของ
ออกซิเจนระหวางเซล ทําใหเกิดอาการชักและหมดสติ การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

สารสลายตัวตํ่ากวาจุดหลอมเหลว : >350   ํC 
ความหนาแนน : 1.8 g/cm3

การละลายในน้ํา : ทําปฏิกิริยากับน้ํา 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สารเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

หมายเหตุ

อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที่ไดรับพิษจากสารนี้ ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว ไมมีกลิ่นเตือนเมื่อสารมีความเขมขนถึงขั้นเปนพิษ หาม
นําชุดทํางานกลับบาน เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2004 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการ
ทํางาน EU classification และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนกรกฎาคม 2007 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมให
สัมผัสไดจากการทํางาน 
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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 

 


