
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
(1-Methylethyl)benzene 
2-Phenylpropane 
Isopropylbenzene 

CAS #  98-82-8  C9H12 / C6H5CH(CH3)2  
RTECS #  GR8575000  Molecular mass: 120.2  
UN #  1918  
EC #  601-024-00-X  

 
 
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟและหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงชนิดผง AFFF 
โฟม คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิมากกวา 31   ํC  
อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศท่ีระเบิดได 

ที่อุณหภูมิมากกวา 31  ํ C  
ทําเปนระบบปด มีการดูดระบายอากาศ ใช
อุปกรณไฟฟาที่สามารถปองกันการระเบิด
ได ปองกันการเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน ตอสายดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้าเปนฝอย 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการเกิดไอหมอก 
ของสาร 

 

การสูดดม มึนงง  เดินเซ งวงซึม  
ปวดศีรษะ หมดสติ 
 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

พักในที่อากาศบริสุทธิ์  
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง ผิวแหง สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนออก จากนั้น
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดงและปวด สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้าปริมาณมากเปน
เวลาหลายนาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน (ดูการสูดดม) 
 

หามรับประทานอาหาร เครื่องด่ืม  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุด ดูดซับสวนที่เหลือดวยทรายหรือ 
สารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent) แลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย  
หามปลอยสารเขาสูสิ่งแวดลอม 
การปองกันสวนบุคคล: ใชเครื่องชวยหายใจชนิดกรองกาซและไอ
อินทรียของสารเคมี 

เปนมลภาวะทางทะเล 
EU Classification UN Classification 

Symbol: Xn, N 
R: 10-37-51/53-65 
S: (2-)-24-37-61-62 
Note: [C] 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: III 

 

 

 CUMENE คูมีน ICSC :0170 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1918 or 30GF1-III  
NFPA Code: H2; F3; R1 

เก็บในที่ที่ปองกันไฟได  
เก็บแยกจากสารออกซิแดนทอยางแรงกรด เก็บในที่เย็นและมืด  
เก็บสารเฉพาะในรูปที่อยูในสภาวะคงตัว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : การไหล เขยา และอื่นๆของสารทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิตขึ้นได 
อันตรายทางเคมี : สารทําปฏิกิริยารุนแรงกับกรดและสารออกซิแดนทอยางแรงกอใหเกิดไฟไหมและระเบิดได  
สารสามารถกลายเปน เปอรออกไซดที่ระเบิดได 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; (ACGIH 2004).  
MAK: 50 ppm, 250 mg/m3; Peak limitation category: II(4); skin absorption (H); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ และเขาทางผิวหนัง 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํ C การระเหยของสารท่ีทําใหอากาศปนเปอนอยูในระดับอันตรายน้ันจะเกิดขึ้นอยางชาๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหระคายเคืองตอดวงตาและผิวหนัง การกลืนกินสารน้ีอาจทําใหสําลักแลวเกิดปอด
อักเสบจากสารเคมี สารมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง การสัมผัสกับสารเกินกวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานที่กําหนดไว
อาจทําใหหมดสติได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆหรือเปนเวลานานๆ อาจทําใหผิวหนังอักเสบ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 152  ํ C 
จุดหลอมเหลว : -96  ํ C 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.90 
การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 
ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 427 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 4.2 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 31  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 420  ํ C 
คาจํากัดการระเบิด  รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 0.9 – 6.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 3.66 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
ตรวจหาเปอรออกไซดกอนทําการกลั่น ทําใหหมดไปถาตรวจพบ 
IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  

 

CUMENE คูมีน ICSC :0170 

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 


