
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2001 
1,4-Dihydroxybenzene 
Hydroquinol 
Quinol 

CAS #  123-31-9  C6H6O2 / C6H4(OH)2  
RTECS #  MX3500000  Molecular mass: 110.1  
UN #  2662  
EC #  604-005-00-4  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม หรือ 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ผงละเอียดที่ฟุงกระจายใน
อากาศเกิดเปนสวนผสมที่
ระเบิดได 
 

ปองกันการสะสมของฝุนผงของสาร  
ทําเปนระบบปด ใชอุปกรณไฟฟาและ 
ไฟสองสวางที่สามารถปองกันการ
ระเบิดจากฝุนผงของสารได 

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

 

การสูดดม ไอ หายใจลําบาก ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ ์พัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง สวมถุงมือ สวมชุดปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
และทําความสะอาดผิวหนังดวยนํ้า
และสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส หายใจถ่ีๆ ชัก 
อาเจียน แววในหู 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ทําใหอาเจียนออกมา (ถา
ผูปวยมีสติ)  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เก็บกวาดสารที่หกใสภาชนะปดสนิท เก็บกวาดสารที่เหลืออยาง
ระมัดระวัง แลวนําไปท้ิงในที่ปลอดภัย (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวน
บุคคล: : เครื่องชวยหายใจ ใช P2 filter สําหรับอนุภาคสารอันตราย) 
หามปลอยสารน้ีสูสิ่งแวดลอม 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
EU Classification UN Classification 

Symbol: Xn, N 
R: 22-40-41-43-50-68 
S: (2-)-26-36/37/39-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

 
 
 
 

HYDROQUINONE  ไฮโดรควิโนน ICSC :0166 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT2-III  
NFPA Code: H2; F1; R0; 

เก็บแยกจากดางแก อาหารและอาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผลึกไมมีสี 
อันตรายทางกายภาพ : ถาสารอยูในรูปผง หรือแกรนูล เมื่อผสมกับอากาศแลวเกิดการระเบิดได 
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับโซเดียม ไฮดรอกไซด 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 mg/m3 as TWA; A3 (เปนสารกอมะเร็งในสัตวแตยังไมทราบแนชัดเก่ียวกับผลใน
มนุษย); (ACGIH 2004). MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 2; Germ cell mutagen group: 3A; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20   ํC ไมเกิดการระเหยของสาร หรือการระเหยของสารเปนไปไดอยางชามากที่จะทําใหอากาศ
ปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหดวงตาเกิดการระคายเคืองอยางรุนแรง สารน้ีจะทําใหผิวหนัง และทางเดินหายใจ
เกิดการระคายเคือง  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆ หรือเปนเวลานานๆอาจทําใหเปนโรคผิวหนัง
อักเสบ โรคผิวหนังไวตอการกระตุน สารน้ีอาจมีผลตอตาและผิวหนัง มีผลทําใหเปนโรคเยื่อบุนัยนตาและกระจกตาซีด ผิวหนังซีด  
สารน้ีอาจกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 287   ํC 
จุดหลอมเหลว : 172   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.3 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 15  ํ C) : 5.9 
ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 0.12 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 3.8 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1 
จุดวาบไฟ : 165  ํC 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 515  ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 5.9 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสภาวะแวดลอม ควรใหความดูแลสนใจเปนพิเศษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ ไมมีกล่ินเตือนเมื่อสารมีความเขมขนถึงขั้น
เปนพิษ ช่ือการคาคือ Black & White Bleaching Cream , Diak 5, Eldopaque,Eldoquin, Tecquinol, Tenox HQ 
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 


