
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2007 
Ethylbenzol Phenylethane EB  

CAS#              :   100-41-4  C8H10/C6H5C2H5  
RTECS#         :   DA0700000  Molecular mass: 106.2 
UN#                :   1175 
EC Annex 1 Index #  : 601-023-00-4  
EC/EINECS #  : 202-849-4 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟและ 
หามสูบบุหรี ่

ผงดับเพลิง  โฟม  
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศท่ีระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอยหรือการขนสง 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม ไอ เจ็บคอ มึนงง 

งวงซึม  ปวดศรีษะ 
ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง   สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอนในคอและ
ชองอก (ดูการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจสําหรับกาซและไอสารเคมีอินทรีย ทําการดูดระบายอากาศ เก็บหรือตักสารที่เปน
ของเหลวที่หกออกมาในภาชนะท่ีปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิง
ในที่ปลอดภัย  หามลางสารท่ีหกลงทอระบายน้ํา หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-305 1135 or 30GF1- I+II 
NFPA Code: H2; F3; R0 

เก็บในที่กันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง 
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง 
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 
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ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว  ไมมีสี  มีกล่ินอะโรมาติก 
อันตรายทางกายภาพ : ไอสามารถรวมตัวไดดีกับอากาศ เกิดเปนสวนผสมที่สามารถระเบิดไดงาย   
อันตรายทางเคมี : สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง  สารทําลายพลาสติกและยาง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 100 ppm as TWA, 125 ppm as STEL; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown 
relevance to humans); BEI issued, (ACGIH 2007).  
EU OEL: 442 mg/m³ 100 ppm as TWA 884 mg/m³ 200 ppm as STEL (skin) (EU 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอสาร และการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดอยางชาๆ 

ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ  การกลืนกินของเหลวอาจทําใหเกิดความ
เสี่ยงที่จะเกิดการสําลักสูปอด แลวทําใหเกิดปอดอักเสบจากสารเคมี  สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง  การไดรับสัมผัสสารเกิน
กวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานสามารถทําใหความรูสึกตัวลดลง 

ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:  เปนสารกอมะเร็งในมนุษย  สารอาจมีผลตอไตและตับมีผลทําใหการทํางานเสียไป 
การสัมผัสทางผิวหนังซ้ําๆ อาจทําใหผิวหนังแหงและแตก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 136   ํC 
จุดหลอมเหลว : -95   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.9 
การละลายในนํ้า, g/100ml ท่ี 20  ํC: 0.015 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํC : 0.9 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.7 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.02 
จุดวาบไฟ : 18  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 432   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.0-6.7 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 3.1 
ความหนืด , mm2/s ท่ี 25  ํC : 0.6 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 

ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือน เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารได 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนมีนาคม 2008 : ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสจากการทํางาน และคุณสมบัติทาง
กายภาพ 

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


