
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : สิงหาคม 2002 
meta-Xylene 
1,3-Dimethylbenzene 
m-Xylol 

CAS #  108-38-3  C6H4(CH3)2 / C8H10  
RTECS #  ZE2275000  Molecular mass: 106.2  
UN #  1307  
EC Annex 1 Index #  601-022-00-9  

 

EC/EINECS #  203-576-3     
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟ 

 
หามอยูใกลเปลวไฟหรือประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 27  ํC 
อาจเกิดสวนผสมของไอ/
อากาศท่ีระเบิดได 
 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 27  ํC ทําเปนระบบปด  
มีการดูดระบายอากาศ ใชอุปกรณไฟฟา
และไฟสองสวางที่สามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต
โดยการตอสายดิน 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยโดยเครงครัด  
การสูดดม มึนงง งวงซึม ปวดศีรษะ 

คล่ืนไส 
 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง แดง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวด
รอน มึนงง งวงซึม  
ปวดศีรษะ คล่ืนไส 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก อยาทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ดูดระบายอากาศ เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บรวบรวมสาร
ที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด  
ใชทรายหรือสิ่งดูดซับเฉื่อยโรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่
ปลอดภัย อยาปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม ใชเครื่องปองกันพิเศษ
สวนบุคคล: ใชหนากากชนิดกรองกาชและไออินทรียของสารเคมี 

EU Classification 
Symbol: Xn 
R: 10-20/21-38 
S: (2-)25 
UN Classification 
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: III 

 
 

m-XYLENE เอ็ม-ไซลีน ICSC: 0085 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
NFPA Code: H 2; F 3; R 0;  
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1307-III 

เก็บในที่ปองกันไฟได  
เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง และกรดแก 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ :อาจเกิดประจุไฟฟาสถิตไดจากการไหลหรือสั่นสะเทือน 
อันตรายทางเคมี :ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรงและกรดแก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 100 ppm as TWA; 150 ppm as STEL A4 (ACGIH 2001). BEI specified by (ACGIH 
2001).  EU OEL: 50 ppm as TWA; 100 ppm as STEL (skin) (EU 2000).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางชาๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหตาและผิวหนัง เกิดการระคายเคือง มีผลกดระบบประสาทสวนกลาง การกลืน
ของเหลวเขาไปอาจทําใหสําลักลงไปในปอดโดยมีความเสี่ยงของการเกิดอาการปอดอักเสบจากสารเคมี 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนัง สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง 
การสัมผัสกับสารน้ีอาจมีผลกระทบตอการไดยินเสียง จากการทดลองในสัตวพบวาสารน้ีอาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการ
พัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 139  ํC  
จุดหลอมเหลว : -48  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.86 
การละลายในนํ้า :ไมละลาย 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 0.8 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 3.7 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.02 
จุดวาบไฟ : 27  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 527  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ:1.1-7.0 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 3.20  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ คําแนะนําในเอกสารน้ีสามารถใชไดกับ 
technical xylene ดู ICSC 0084 o-xylene และ ICSC 0086 p-xylene  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

m-XYLENE เอ็ม-ไซลีน ICSC: 0085 

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 


