
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม  2006 
Diphenyl Phenylbenzene Dibenzene  

CAS #  92-52-4  C12H10 / C6H5C6H5  
RTECS #  DU8050000  Molecular mass: 154.2  
UN #  3077  
EC Annex 1 Index #  601-042-00-8  

   

  

EC/EINECS #  202-163-5        
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได 

 
หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 

หรือคารบอนไดออกไซด 
การระเบิด ผงละเอียดของสารที่ฟุง

กระจายสามารถระเบิดไดใน
อากาศ 
 

ปองกันไมใหเกิดการสะสมของฝุนสาร 
ทําเปนระบบปด ใชอุปกรณไฟฟาและ
อุปกรณสองสวางที่สามารถปองกันการ
ระเบิดจากฝุนสารได ปองกันไมใหเกิด
ประจุไฟฟาสถิตโดยการตอสายดิน 

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร  
การสูดดม ไอ คล่ืนไส อาเจียน 

 
หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุนสาร 
หรือไอหมอกของสารเขาไป  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตาพรอมเครื่อง
ปองกันการหายใจ ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  

การกลืนกิน ดูเพ่ิมเติมการสูดดม 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องปองกันหายใจโดยใช A/P2 
filter สําหรับ ไออินทรียและฝุนพิษ เก็บกวาดสารที่หกใสภาชนะที่
ปดสนิท ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมใหเกิดฝุน  
เก็บสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย  
หามปลอยสารออกสูสภาพแวดลอม 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: Xi, N UN Hazard Class: 9 
R: 36/37/38-50/53 UN Pack Group: III 
S: (2-)23-60-61  
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การบรรจุและติดฉลาก 

GHS Classification 
ระวัง 
ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา 
อาจกอใหเกิดการทําลายตับ และระบบประสาท ถาไดรับสัมผัส 

โดยการสูดดมในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ 
เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-90GM7-III  
NFPA Code: H 1; F 1; R 0; 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว และสารออกซิไดซ  
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง   
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนผงผลึกหรือแผนสีขาว มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ :เมื่อผสมกับอากาศ หากอยูในรูปผงหรือกรานูล อาจเกิดการระเบิดได 
อันตรายทางเคมี :ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.2 ppm as TWA; (ACGIH 2006). 
MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 3B; (DFG 2006).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป ทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :เมื่อมีการฟุงกระจายของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:สารน้ีจะมีผลตอตับและระบบประสาท มีผลทําใหการทํางานเสียไป 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด  : 256  ํC 
จุดหลอมเหลว : 70  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.04 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.0004 
ความดันไอ Pa ท่ี 25  ํ C : 1.19 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 5.3 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.0 
จุดวาบไฟ : 113  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 540  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 0.6 (at 111  ํC) 
และ 5.8 (at 166  ํC) 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 3.16/4.09  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก อาจเกิดการสะสมทางชีวภาพไดตลอดหวงโซอาหาร เชนในพืช หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสู
สิ่งแวดลอม  

หมายเหตุ 
หามนําชุดทํางานกลับบาน  
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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 


