
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2001 
Carbolic acid Phenic acid Hydroxybenzene  

CAS#              :   108-95-2                              C6H6O / C6H5OH 
RTECS#         :    SJ3325000                          Molecular mass : 94.1                                                            
UN#                :   1671 
EC#                 :   604-001-00-2 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามสัมผัสกับสารออกซิไดซ
อยางแรง 

ใชโฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
สารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม หรือ
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 79   ํC  อาจเกิด
สวนผสมของไอ/อากาศท่ีระเบิด
ได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 79   ํC ทําเปน
ระบบปด มีการระบายอากาศ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม เจ็บคอ ปวดแสบปวดรอน ไอ 

เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คล่ืนไส 
อาเจียน หายใจถ่ีๆ หายใจลําบาก 
หมดสติ อาการอาจเกิดภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) 

หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุนสาร
และไอของสาร  ดูดระบายอากาศ 
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน  นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ถูกดูดซึมไดงาย ผิวหนังไหมอยาง
รุนแรง เกิดอาการชา ชักเกร็ง ลม
ฟุบ หมดสติไมรูสึกตัวเปน
เวลานาน เสียชีวิต  
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าจํานวนมากหรือ
อาบนํ้า ใชโพลีเอธิลีนไกลคอล 300 
หรือนํ้ามันพืชเพ่ือลางกําจัดสารน้ีออก  
นําสงแพทย สวมถุงมือขณะทําการ
ปฐมพยาบาล 

ทางดวงตา ปวดตา ตาแดง สูญเสียการ
มองเห็นอยางถาวร  
เปนแผลไหมลึก 

สวมหนากากหรือเครื่องปองกัน
นัยนตา พรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน กัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ ปวดทอง 
ชัก ทองเสีย ช็อกหรือลมฟุบ  
เจ็บคอ ปสสาวะขุน สีเขียวเขม 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  
หามทําใหอาเจียน นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ถาเปนไปได
ทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสารท่ีเหลือ
อยางระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่ที่ปลอดภัย (ใชเครื่องปองกัน
สวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมท้ังเคร่ืองชวยหายใจติด
ตัว) หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, C UN Hazard Class: 6.1 
R: 23/24/25-34-48/20/21/22-68 UN Pack Group: II 
S: (1/2-)-24/25-26-28-36/37/39-45   
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1671  
NFPA Code: H 3; F 2; R 0; 

 

ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยกจากสาร
ออกซิไดซอยางแรง อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่แหง  ปดสนิท  
เก็บในหองที่มีการระบายอากาศท่ีดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผลึกไมมีสีถึงสีเหลือง หรือสีชมพูออน มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : เมื่อถูกความรอนจะปลอยควันพิษออกมา เมื่อละลายในนํ้าเกิดเปนกรดออน สารน้ีทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซทําให
เกิดการติดไฟหรือการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm as TWA; (skin); A4; BEI issued; (ACGIH 2004) 
MAK: H; Carcinogen category: 3B; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดอยางรวดเร็วโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายอยางชา ๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีและไอของสารจะกัดกรอนทําลายดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ  การสูดดมไอสารอาจ
ทําใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ)  สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง หัวใจ และไต  มีผลทําใหเกิดการชัก หมดสติไมรูสึกตัว
เปนเวลานาน การทํางานของหัวใจผิดปกติ การหายใจลมเหลว ลมฟุบ  การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได  ผลอาจเกิดภายหลัง  
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : หากไดรับสัมผัสสารทางผิวหนัง อาจทําให เกิดโรคผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจมีผล
ตอตับและไต 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 182   ํC 
จุดหลอมเหลว : 43   ํC 
ความหนาแนน : 1.06 g/cm3 

การละลายในนํ้า : ปานกลาง 

ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 47 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.2 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.001 
จุดวาบไฟ : 79   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 715   ํC 
คาจํากัดการระเบิด  รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.36-10  
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow: 1.46 
 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
UN number ที่เก่ียวของอื่น: 2312 (molten); 2821 (สารละลาย) การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลจะเปนอันตรายมากขึ้น อันตรายขึ้นกับ
ความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  อาการปอดบวมนํ้ามักจะไมปรากฏทันทีจนเวลาผานไป  
2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก  ดังน้ันตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาระบบการ
หายใจท่ีเหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
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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 


