
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2002 
Methylbenzene  
Toluol  
Phenylmethane 

CAS#              :    108-88-3                             C6H5CH3 / C7H8 
RTECS#         :     XS5250000                        Molecular mass : 92.1                                                            
UN#                :    1294 
EC#                 :    601-021-00-3 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก 

 
หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง สารดับเพลิง 
AFFF โฟม หรือ
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ
ระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการเกิดระเบิด
ได ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน ใชสายดิน) หามใชอากาศอัดใน
การเติม การปลอยทิ้งหรือการขนสง 
ใชอุปกรณที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด  

หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ วิงเวียนศีรษะ  
งวงซึม ปวดศีรษะ คล่ืนไส 
หมดสติ 

ดูดระบายอากาศ ระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่ หรือใชเครื่องปองกันการ
หายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง แดง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน ปวดทอง ไอ 
เจ็บคอ วิงเวียนศีรษะ งวงซึม 
ปวดศีรษะ คล่ืนไส หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตรายเมื่อมีการรั่วไหลจํานวนมาก  
ปรึกษาผูเช่ียวชาญเมื่อมีการรั่วไหลจํานวนมาก เคล่ือนยายแหลงที่ติด
ไฟไดทั้งหมด ทําการดูดระบายอากาศ เก็บรวบรวมสารที่เปน
ของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ใชทรายหรือสารดูดซับ
เฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่
ปลอดภัย หามลางทิ้งลงทอระบายนํ้า หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสู
สิ่งแวดลอม (ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจติดตัว) 

EU Classification  
Symbol: F, Xn 
R: 11-38-48/20-63-65-67 
S: (2-)-36/37-46-62 
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1294  
NFPA Code: H 2; F 3; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารสามารถผสมเขากันไดดีกับอากาศ ทําใหเกิดเปนสวนผสมที่เกิดการระเบิดไดงาย  การไหล การสั่นและ
อื่นๆ จะทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได 
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง ทําใหเกิดการติดไฟและการระเบิดได 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; (skin); A4; BEI issued; (ACGIH 2004)  
MAK: 50 ppm, 190 mg/m3; H; Peak limitation category: II(4); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ  20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตาและทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง  การกลืนของเหลวน้ีเขาไปทําใหสําลักลงไปในปอดโดยมีความเสี่ยงของการเกิดอาการปอดอักเสบจากสารเคมี   
การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูงอาจทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะและหมดสติได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง  การไดรับสัมผัสสารอาจทําลายการไดยินเสียงเชนเดียวกันกับการไดยินเสียงดัง  จากการทดลองในสัตวพบวาสารน้ีอาจเปนพิษ
และมีผลตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 111   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -95   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.87 
การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 
ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 3.8 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.1 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 4   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง :  480   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.1-7.1  
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.69 
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ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีมีความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ   
การด่ืมเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลทําใหเปนอันตรายมากขึ้น 

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 


