
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2007 
Carbamonitrile  
Hydrogen cyanamide 

Carbodiimide  
Carbimide 

Cyanogenamide  
Amidocyanogen  

CAS #  420-04-2  CH2N2 / H2NCN  
RTECS #  GS5950000  Molecular mass: 42.0  
UN #  2811  
EC Annex 1 Index #  615-013-00-2  

 
 

  

EC/EINECS #  
 

206-992-3      

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ติดไฟไดเฉพาะเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น  เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ
กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ

หามอยูใกลเปลวไฟ คารบอนไดออกไซด สารดับเพลิงผง
แหง ทรายแหง น้ําฉีด 

การระเบิด   ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 
การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 

หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 
ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม ไอ หายใจถี่ๆ  ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก  
นําสงแพทยถารูสึกไมสบาย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด  
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆหรืออาบน้ํา  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
 

สวมหนากาก 
 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน เจ็บคอ 
ปวดทอง  

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ดื่มน้ํา 1-2 แกว 
หามทําใหอาเจียน นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว หามปลอยสารออกสู
สิ่งแวดลอม ดูดสารดวยเครื่องดูดฝุน เก็บกวาดสวนที่เหลือ
อยางระมัดระวัง แลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย   
 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification UN Classification 

Symbol: T 
R: 21-25-36/38-43 
S: (1/2-)3-22-36/37-45 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

GHS Classification 
อันตราย  
เปนพิษถากลืนกิน  
เปนอันตรายเมื่อสัมผัสทางผิวหนัง 
เปนสาเหตุของผิวหนังระคายเคือง 
เปนสาเหตุของการระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง 
อาจเปนสาเหตุของปฏิกิริยาผื่นแพที่ผิวหนัง 
อาจเปนสาเหตุของการทําลายทารกในครรภ 
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
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การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT1-III 
NFPA Code: H 4; F 1; R 3; 

ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยกจากอาหารและ
อาหารสัตวและสารที่เขากันไมได ดูอันตรายทางเคมี เก็บในที่เย็น เก็บไดที่
อุณหภูมิสูงสุดที่ 20  ํC หามเกิน 30  ํC เก็บในที่แหง  ปดสนิท เก็บในหองที่มีการ
ถายเทอากาศที่ดี เก็บเฉพาะในสถานะที่คงตัว ดูหมายเหตุสําหรับคา pH ที่
เหมาะสมสําหรับทําใหสารคงตัว สามารถเก็บในภาชนะ stainless steel, 
polyethylene และ polypropylene เก็บในพื้นที่ที่ไมมีทอระบายน้ําเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผลึกดูดความชื้นแลวเปนของเหลว ไมมีสี 
อันตรายทางเคมี : เปนสารประกอบที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยา สามารถระเบิดไดในการกลั่นแบบสุญญากาศ สารอาจเกิดการรวมตัวไดเอง 
การเกิด Dimerizes ที่อุณหภูมิสูงกวา 40  ํC จะปลดปลอยความรอนออกมามาก การเกิดปฏิกิริยา Dimerization เปนการแยกดวยการใชดาง 
สารสลายตัวเมื่อสัมผัสกรด ดางและความชื้นไดควันที่เปนพิษ รวมทั้ง ammonia, nitrogen oxides และ cyanides สารทําปฏิกิริยากับกรด 
สารออกซิไดซอยางแรง สารรีดิวซอยางแรงทําใหเกิดอันตรายจากการระเบิดเปนพิษ สารทําลายโลหะ (เชน steel, copper, aluminium)
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 mg/m3 as TWA; (ACGIH 2007)  
EU OEL: 0.58 ppm 1 mg/m3 as TWA (skin) (EU 2006) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมละอองสาร ผิวหนังและการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพิ่มขึ้นถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็ว เมื่อมีการกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองอยางรุนแรงตอดวงตาและ ผิวหนัง ระคายเคืองตอทางเดินหายใจ ดูหมายเหตุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  การไดรับสัมผัสทางผิวหนังอาจทําใหผิวหนังไวตอสิ่งกระตุน จากการทดลองใน
สัตวพบวาสารนี้อาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือดที่ 0.067kPa : 83   ํC 
จุดหลอมเหลว : 44   ํC 
สารสลายตัวท่ี 260   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.28 
การละลายในน้ํา, g/100 ml ท่ี 25  ํC : 85 

ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 0.5
จุดวาบไฟ : 141  ํC 
ความรอนที่ใชเตรียมสารละลายในน้ํา : 359 J/g
(ทําใหสารละลายเย็นลงเมื่อละลายในน้ํา) 
 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา หามปลอยสารเคมีนี้เขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 

Cyanamide จําเปนตองถูกทําใหคงตัวดวยการใช pH-buffer เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยา dimerization และเกิดการสลายตัว การเติมสารที่
ทําใหคงตัว (stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor) ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารนี้ ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
Cyanamide ถูกเก็บไวนานๆ หรือถูกทําใหปนเปอน ควรถูกเจือจางดวยน้ําอยางนอย 3 เทาของปริมาตร เพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสลายตัว
วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น หามนําชุดทํางานกลับบาน cyanamide มักใชในการระบุถึง calcium cyanamide ในการผสมกับแอลกอฮอลจํานวน
เล็กนอยจะทําใหมีผลตอระบบหลอดเลือดหัวใจ และระบบประสาทสวนกลางทําให flushing(หนาแดง), palpitation(หัวใจเตนผิดปกติ), 
hypotension (ความดันต่ํา) และ hyperventilation(หายใจถี่มากผิดปกติ)  
เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนเมษายน  2009 ในสวนของขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และGHS classification 
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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 

 


