
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2008 
2-Hydroxy-1-methylbenzene 2-Methylphenol ortho-Hydroxytoluene 2-Cresol  

CAS#              :    95-48-7                       C7H8O / CH3C6H4OH 
RTECS#         :     GO6300000               Molecular mass : 108.1                                                         
UN#                :    3455 
EC Annex 1 Index #  :    604-004-00-9         
EC/EINECS#  :    202-423-8 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได เมื่อไฟไหมใหควัน  

(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 
หามอยูใกลเปลวไฟ ใชนํ้าฉีด โฟม สารดับเพลิงผง  

คารบอนไดออกไซด 
การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 81  ํC อาจเกิด

สวนผสมของไอ/ อากาศท่ีระเบิดได 
ที่อุณหภูมิสูงกวา 81  ํC ทําเปน
ระบบปด ทําการระบายอากาศ 

 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกชนิด ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ไอ เจ็บคอ ปวดแสบปวดรอน ปวด

ศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน หายใจถ่ีๆ 
หายใจลําบาก  

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน ถาจําเปนให
ชวยการหายใจ นําสงแพทยทันที 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด เปนแผล
พุพอง ผิวหนังไหม 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆ หรือ
อาบนํ้า นําสงแพทยทันที 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด เปนแผลไหมลึก 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทยทันที 

การกลืนกิน เปนแผลไหมในปากและลําคอ  
รูสึกปวดแสบปวดรอนในลําคอและ
หนาอก คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง 
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร และ
สูบบุหรี่ขณะทํางาน ลางมือกอน
รับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทยทันที 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เครื่องปองกันสวนบุคคล : ใชหนากากชนิดกรองกาซ
อินทรียและอนุภาคสารที่ปรับเปลี่ยนไปตามความเขมขน
ของสารที่ปนเปอน  
สวมชุดปองกันสารเคมี เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสภาชนะ 
ทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสารที่เหลือ
ดวยความระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย หามปลอยสาร
น้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว เปนมลพิษทางทะเล  Note: C  
EU Classification UN Classification 
Symbol: T, C UN Hazard Class: 6.1 
R: 24/25-34 UN Subsidiary Risks: 8 
S: (1/2-)36/37/39-45 UN Pack Group: II 

GHS Classification 
อันตราย 
เปนพิษ หากกลืนกินหรือสัมผัสผิวหนัง 
ทําใหผิวหนังเกิดการไหมรุนแรง และทําลายดวงตา 
ทําอันตรายตอระบบประสาทสวนกลางและเซลลเม็ดเลือด 
ทําอันตรายตอระบบประสาทและเซลลเม็ดเลือด เมื่อไดรับสัมผัสเปน
เวลานาน หรือไดรับสัมผัสซ้ํา 
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTC2-II 
NFPA Code: H 3; F 2; R 0; 

 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง อาหารและอาหารสัตว เก็บในพ้ืนที่ที่
ไมมีทางเขาของทอระบายนํ้าทิ้ง ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจาก
การดับเพลิง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผลึกไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว เปล่ียนเปนสีดํา เมื่อสัมผัสกับอากาศและแสง 
อันตรายทางเคมี : ทําปฎิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง สารละลายในนํ้าเปนกรดออน 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm as TWA (skin) (ACGIH 2008) 
MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 3A; BAT issued; (DFG 2008) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน สงผลกระทบ
อยางรุนแรงในทุกทางที่ไดรับสัมผัส 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายไดคอนขางชา 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ หากกลืนกินเขาไปจะเกิดการกัด
กรอนทําลายเน้ือเยื่อทางเดินอาหาร การหายใจเอาสารน้ีเขาไปอาจทําใหเกิดปอดบวมนํ้า แตเกิดขึ้นหลังจากมีการกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ
ดวงตา และ/หรือทางเดินหายใจแลวเทาน้ัน สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหความรูสึกตัวลดลง สารน้ีอาจมีผลตอเม็ด
เลือด ทําใหเกิดการทําลายเซลเม็ดเลือด การไดรับสัมผัสสารเกินกวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหเสียชีวิตได ควรอยู
ภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : หากผิวหนังไดรับสัมผัสสารซ้ําๆ หรือเปนระยะเวลานาน อาจทําใหเกิดโรค
ผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท ทําใหการทําหนาที่ตางๆ เสื่อมลง สารน้ีอาจมีผลตอเม็ดเลือด ทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 191   ํC 
จุดหลอมเหลว : 31   ํC 
ความหนาแนน : 1.05 g/cm3 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 2.5 (ละลายไดดีปานกลาง) 
ความดันไอ, Pa ท่ี 25  ํ C : 33 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.7 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ  
ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.00 
จุดวาบไฟ : 81   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 555   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.3-? 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.95 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า ดังน้ันหามไมใหสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

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 


