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วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
 Hydrocyanic acid  

Prussic acid  
Formonitrile  
(liquefied) 

CAS # 74-90-8 HCN 
RTECS # MW6825000 Molecular mass: 27.03 
UN# 1051  
EC # 006-006-00-X  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟสูงมาก  เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ

กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ
หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่
 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง 
ปลอยใหไฟคอยๆดับไปเอง ใน
กรณีอื่นๆ ดับไฟดวยผงดับเพลิง 
น้ําฉีด โฟม คารบอนไดออกไซด  

การระเบิด สวนผสมของกาซ/อากาศ 
เกิดระเบิดได

ทําใหเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟ
สองสวางที่สามารถปองกันการ
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา ทําการดับไฟ
จากที่กําบังที่ปลอดภัย

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี
การสูดดม สับสน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส 

ชัก หายใจถี่ๆ หมดสติ เสียชีวิต 
มีการดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ ์พักในทาครึ่ง
นั่งครึ่งนอน หามชวยหายใจโดยวิธี
ปากตอปาก ทําการใหออกซิเจน
โดยผูที่ไดรับการฝกฝน นําสง
แพทย ดู หมายเหตุ

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม  (ดู การสูดดม) สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ลางดวยน้ําจํานวนมากๆ หรือ
อาบน้ํา นําสงแพทย สวมถุงมือ
ปองกันเมื่อทําการปฐมพยาบาล 

ทางดวงตา ไอของสารถูกดูดซึมได ตาแดง (ดู การ
สูดดม) 

สวมเครื่องปองกันใบหนาหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตาที่มีเครื่อง
ปองกันการหายใจ 
 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน รูสึกปวดแสบปวดรอน (ดู การสูดดม) หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน หาม
ชวยหายใจโดยวิธีปากตอปาก ทํา
การใหออกซิเจนโดยผูที่ไดรับการ
ฝกฝน นําสงแพทย ดู หมายเหตุ
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การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูด
ระบายอากาศ ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่
ของเหลวที่เหลือ หามฉีดน้ําใสของเหลวโดยตรง หามปลอยสารนี้
ออกสูสิ่งแวดลอม สวมชุดปองกันกาซเคมีซึมผานรวมถึงเครื่องชวย
หายใจติดตั. 

เปนมลพิษทางทะเล 
EU Classification  
Symbol: F+, T+, N 
R: 12-26-50/53 
S: (1/2-)-7/9-16-36/37-38-45-60-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: I 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1051  
NFPA Code: H4; F4; R2; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บในที่
เย็น เก็บสารเฉพาะที่อยูในสภาวะคงตัว

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : กาซหรือของเหลวไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว
อันตรายทางกายภาพ : กาซรวมตัวไดดีกับอากาศ เกิดเปนสวนผสมที่สามารถระเบิดได
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดเปนสารโพลีเมอร เนื่องจากความรอนภายใตอิทธิพลของดาง มีปริมาณน้ํามากกวา 2% หรือความไมคงตัวทาง
เคมี ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด เมื่อเผาไหม ทําใหเกิดกาซพิษและกัดกรอน รวมไปถึงไนโตรเจนออกไซด สารละลายใน
น้ําเปนกรดออน ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ ไฮโดรเจนคลอไรดในสารผสมแอลกอฮอล ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและ
การระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 4.7 ppm; (Ceiling value); (skin); (ACGIH 2003). MAK: 1.9 ppm, 2.1 mg/m³; H; Peak 
limitation category: II(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2002). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศเกิดการปนเปอนจนเปนอันตรายอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาและทางเดินหายใจ สารน้ีอาจมีผลตอการหายใจของเซลล 
ทําใหเกิดการชักและหมดสติ การไดรับสัมผัสสารนี้อาจทําใหเสียชีวิตได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย ดู หมายเหตุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารนี้อาจมีผลตอไทรอยด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 26°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 0.94 

จุดหลอมเหลว : -13°C จุดวาบไฟ : -18°C c.c. 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.69 (ของเหลว) อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 538°C 

การละลายในน้ํา : ละลายได คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 5.6-40.0 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 82.6 สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : -0.25 
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ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สารนี้เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

หมายเหตุ 
ปริมาณของสารที่ไดรับจากการทํางานในเวลาใดๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ตองไดรับการรักษาอยาง
เฉพาะเจาะจงในกรณีที่ไดรับพิษจากสารนี้ ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว ไมสามารถใชกลิ่นของสารในการเปน
เครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน คําแนะนําในเอกสารสามารถใชกับไฮโดรเจนไซยาไนด ในสภาวะ
คงตัว ที่ดูดซับในวัสดุเฉื่อยที่มีรูพรุน หมายเลข UN อื่น: 1613 สารละลายไฮโดรเจนไซยาไนดในน้ํา ที่มีปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนดไมเกิน 
20%: 1614 ไฮโดรเจนไซยาไนต ในสภาวะคงตัว ที่ดูดซับในวัสดุเฉื่อยที่มีรูพรุน: 3294 สารละลายไฮโดรเจนไซยาไนดในแอลกอฮอล ที่มี
ปริมาณไฮโดรเจนไซยาไนดไมเกิน 45%  หามทํางานในพื้นที่คนเดียวถาอาจไดรับสัมผัสไฮโดรเจนไซยาไนด อันตรายขึ้นกับความรุนแรง
ของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ 

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

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 

 


