
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
Cyclohexatriene  
Benzol 

CAS#              :    71-43-2                              C6H6 
RTECS#         :    CY1400000                        Molecular mass :  78.1                                                             
UN#                :   1114 
EC#                 :   601-020-00-8 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก 

 
หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามอยูใกลประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง  สาร AFFF 
โฟม คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของ ไอ/อากาศ อาจ
ระเบิดได ความเสี่ยงของการเกิด
ไฟไหมและการระเบิด :  
ดูอันตรายทางเคมี 
 

ทําเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอยทิ้ง หรือ การขนยาย ใช
อุปกรณที่ไมเกิดประกายไฟ ปองกัน
การเกิดประจุไฟฟาสถิต  
(เชน การติดต้ังสายดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ 

คล่ืนไส หายใจถ่ีๆ ชัก หมดสติ 
 

ทําการดูดระบายอากาศ ระบบ
ระบายอากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแหง แดง 
ปวด (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆ หรือ
อาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง เจ็บคอ อาเจียน  
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บหรือตักของเหลวที่รั่วและหก
ออกมาในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ใชทรายหรือ
สารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) ดูดซับของเหลวที่เหลือแลวนําไป
ทิ้งในที่ปลอดภัย หามลางสารน้ีทิ้งลงทอระบายน้ํา หามปลอยสารน้ี
เขาสูสิ่งแวดลอม เครื่องปองกันสวนบุคคล : ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, T UN Hazard Class: 3 
R: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65 UN Pack Group: II 
S: 53-45  
Note: [E]   

 

BENZENE เบนซีน ICSC :0015 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1114 / 30GF1-II  
NFPA Code: H2; F3; R0 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
สารออกซิไดซ และสารฮาโลเจน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได  การไหล การสั่นสะเทือน 
และอื่นๆ เปนผลใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได 
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ กรดไนตริก กรดซัลฟูริก และสารฮาโลเจน ทําใหเกิดอันตรายจากไฟและ
การระเบิด กัดกรอนทําลายพลาสติกและยาง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.5 ppm as TWA; 2.5 ppm as STEL; (skin); A1; BEI issued; (ACGIH 2004) 
MAK: H; Carcinogen category: 1; Germ cell mutagen group: 3A; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็วมาก  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง การกลืนของเหลวเขาไปอาจทํา
ใหสําลักลงไปในปอดโดยมีความเสี่ยงของการเกิดอาการปอดอักเสบจากสารเคม ีสารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหความ
รูสึกตัวลดลง การไดรับสัมผัสสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหหมดสติและเสียชีวิตได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได สารน้ีอาจมีผลตอไขกระดูกและ
ระบบภูมิคุมกัน ทําใหมีเซลลเม็ดเลือดลดลง สารน้ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 80   ํC 
จุดหลอมเหลว : 6   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.88 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 0.18 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 10 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.7 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.2 
จุดวาบไฟ : -11   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 498   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.2-8.0 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.13 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
การด่ืมเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลทําใหเปนอันตรายมากขึ้น อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจาก
แพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารไดจากการทํางาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


