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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

BENZYL ALCOHOL 
 

1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   BENZYL ALCOHOL 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั 

82/80 ซอยเอกมยั 22 (นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 10110 

เบอร์โทรศพัท:์   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
เบอร์แฟกซ์:   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 
เบอร์โทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3  
 
2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภาพ 

  
ค าสัญญาณ             ระวงั 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) เป็นอนัตรายหากกลืนกิน 
2.) เป็นอนัตรายหากสูดดม 
ข้อควรระวงั:  
1.) หลีกเล่ียงการสูดดม ฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย ์
2.) ลา้งมือหลงัปฏิบติังานเสร็จทุกคร้ัง 
3.) อยา่กิน ด่ืมหรือ สูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ 
4.) ใชเ้ฉพาะนอกอาคารหรือพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศไดดี้ 
5.) หากกลืนกิน: โทรหาศูนยแ์พทย ์หรือหมอ/แพทย ์ถา้รู้สึกไม่สบาย 
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6.) หากสูดดม: ใหน้ าผูป่้วยออกสู่ท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่าท่ีหายใจสะดวก 
7.) โทรหาศูนยแ์พทย ์หรือหมอ/แพทย ์ถา้รู้สึกไม่สบาย 
8.) ลา้งปาก 
9.) ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจุภณัฑ์ ตามขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: Benzenemethanol; Phenylcarbinol; Phenylmethyl alcohol; Alpha-Hydroxytoluene; Benzoyl alcohol; 
Hydroxytoluene; Benzenecarbinol; Alpha-toluenol; (hydroxymethyl)benzene 

 
 
 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   หากมีขอ้สงสัย หรือมีอาการอยู ่ใหไ้ปพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป: ใหเ้คล่ือนยา้ยรับอากาศบริสุทธ์ิ ถา้ยงัมีไอระเหยหลงเหลืออยู ่ใหส้วมหนา้กากท่ี

เหมาะสม หรืออุปกรณ์ป้องกนัการหายใจ ใหผู้ป่้วยพกัฟ้ืนตวั ถา้ไม่หายใจ, หายใจ
ผดิปกติ หรือหยุดหายใจ ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหายใจ หรือออกซิเจน โดยบุคลลากรท่ี
ผา่นการฝึกอบรมมาแลว้ อาจเป็นอนัตรายในการช่วยชีวิตแบบปากต่อปาก ไปพบ
แพทย ์ถา้ผูป่้วยหมดสติควรจดัใหอ้ยูใ่นท่าพกัฟ้ืน รีบน าส่งแพทยท์นัที ท าการเปิด
ทางเดินหายใจเพื่อช่วยผูป่้วย ถอดเส้ือผา้ท่ีแน่นออก เช่น ปกเส้ือ, เนคไท, เขม็ขดั 
หรือสายรัดเอว  

การสัมผสัผวิหนัง: ล้างบริเวณผิวหนังท่ีสัมผสัออกด้วยน ้ าปริมาณมาก ถอดเส้ือผ้า และรองเท้าท่ี
ปนเป้ือนออก พบแพทย ์ หากยงัมีอาการแพป้รากฏอยู ่ท  าความสะอาดเส้ือผา้ และ
รองเทา้ก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่ 

การสัมผสัดวงตา:  หากสารเคมีน้ีเขา้ตาลา้งตาดว้ยน ้าปริมาณมากทนัที ถ่างเปลือกตาบนและล่าง  
    ตรวจสอบและใหถ้อดคอนแทคเลนส์ออก ลา้งต่อไปอยา่งนอ้ย 10 นาที พบแพทย์
หากยงัมี    อาการอยู ่
การกลนืกนิ: ลา้งปากดว้ยน ้า ใหเ้คล่ือนยา้ยรับอากาศบริสุทธ์ิ ใหผู้ป่้วยพกัฟ้ืนตวั หากกลืนกินสาร

เขา้ไป และยงัมีสติอยู ่ใหผู้ป่้วยด่ืมน ้าปริมาณนอ้ย หยดุด่ืม หากผูป่้วยรู้สึกไม่ดี และ
อาเจียน ซ่ึงอาจเป็นอนัตราย หา้มท าใหอ้าเจียน เวน้แต่ไดรั้บการดูแลภายใต้
บุคคลากรทางดา้นการแพทย ์ถา้ยงัมีอาการใหก้ม้ศีรษะใหต้ ่า เพื่อไม่ให้อาเจียนเขา้

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
BENZYL ALCOHOL 100 100-51-6 
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ไปในปอด น าส่งแพทย ์ไม่ควรใหส่ิ้งใดๆ เขา้ปากผูป่้วยท่ีหมดสติ ถา้ผูป่้วยหมดสติ 
ควรจดัใหอ้ยูใ่นท่าพกัฟ้ืน รีบน าส่งแพทยท์นัที ท าการเปิดทางเดินหายใจเพื่อช่วย
ผูป่้วย ถอดเส้ือผา้ท่ีแน่นออก เช่น ปกเส้ือ, เนคไท, เขม็ขดั หรือสายรัดเอว 

     
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
กรณีเกิดเพลิงไหม ้ใชน้ ้าละอองฝอย (หมอก), เคมีแหง้ หรือคาร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หา้มใชน้ ้าฉีดเป็นล าโดยตรง 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ในกรณีท่ีเกิดไฟ หรือมีความร้อน ความดนัจะเพิ่มข้ึน และท าใหภ้าชนะแตกได ้การสลายตวัของผลิตภณัฑอ์าจท าให้
เกิดสาร: คาร์บอนออกไซด์ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
พนกังานท่ีปฏิบติังานผจญเพลิงตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนั และสวมชุดป้องกนัแบบ (SCBA) ดว้ยดว้ยหนา้กากแบบเต็ม
ใบหนา้ชนิดมีถงัความดนั ไม่ใชน้ ้าโดยตรง หล่อเยน็บรรจุภณัฑท่ี์โดนไฟดว้ยน ้า  
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ห้ามกระท าการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อตวับุคคล หรือไม่ได้รับการฝึกอบรมท่ี

เหมาะสม กนับุคคลท่ีไม่จ  าเป็น และไม่มีการป้องกนัเขา้ไปในพื้นท่ี ห้ามสัมผสัสาร 
หรือเดินผา่นพื้นท่ีท่ีมีการร่ัวไหลของสาร ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรือหมอกควนั 
มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม (ดูจาก
หวัขอ้ การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล) 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  หลีกเล่ียงการแพร่กระจายของสารท่ีหกร่ัวไหล และสัมผสักับดิน, ทางน ้ า, ทาง
ระบายน ้ า และท่อระบายน ้ า แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทราบ หากผลิตภัณฑ์
ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม (ท่อระบายน ้า, ทางน ้า, ดิน หรืออากาศ)   

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    กรณีสารหกท่ีร่ัวไหลมีปริมาณนอ้ย: หยดุการร่ัวไหล หากกระท าโดยไม่มีความเส่ียง 
    เคล่ือนยา้ยภาชนะออกจากพื้นท่ีท่ีหกร่ัวไหล เจือจางดว้ยน ้า และซบัหากละลายน ้า
    ได ้ หรือดูดซบัดว้ยวสัดุดูซบัเฉ่ือยท่ีแหง้ และเก็บในภาชนะก าจดัของเสียท่ี 
    เหมาะสม ส่งไปก าจดักบัผูรั้บก าจดัท่ีไดรั้บอนุญาต 
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    กรณีสารหกท่ีร่ัวไหลมีปริมาณมาก: หยดุการร่ัวไหล หากกระท าโดยไม่มีความเส่ียง 
    เคล่ือนยา้ยภาชนะออกจากพื้นท่ีท่ีหกร่ัวไหล ป้องกนัการไหลลงสู่ ท่อระบายน ้า, 
    แหล่งน ้า, ชั้นใตดิ้น หรือพื้นท่ีจ  ากดั บรรจุ และเก็บสารท่ีหกร่ัวไหลโดยใช ้วสัดุไม่
    ติดไฟ, วสัดุดูดซบั เช่น ทราย, ดิน, เวอร์มิคูไลท ์หรือ ดินเบา และเก็บไวใ้นภาชนะ 
    เพื่อน าไปก าจดัตามระเบียบของทอ้งถ่ิน (ดูจากหวัขอ้ ขอ้มูลการก าจดัผลิตภณัฑ์) 
    ส่งไปก าจดักบัผูรั้บก าจดัท่ีไดรั้บอนุญาต วสัดุดูดซบัท่ีปนเป้ือน อาจก่อให้เกิด 
    อนัตรายเช่นเดียวกบัผลิตภณัฑท่ี์หกร่ัวไหล  
 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม (ดูจากหวัขอ้ การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล) ไม่ควร
หายใจเอาไอระเหยหรือหมอกควนั หา้มกลืนกิน หลีกเล่ียงการสัมผสัดวงตา, ผวิหนงั และเส้ือผา้ ใชใ้นพื้นท่ีท่ีมีการ
ระบายอากาศเพียงพอเท่านั้น สวมเคร่ืองช่วยหายใจเม่ือมีการระบายอากาศไม่เพียงพอ เก็บไวใ้นภาชนะเดิม หรือ
ภาชนะท่ีท าจากวสัดุท่ีเขา้กนัได ้ปิดใหส้นิทเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน ภาชะเปล่าอาจมีผลิตภณัฑท่ี์เหลืออยู ่และอาจเป็นอนัตราย  
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
จดัเก็บตามระเบียบขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน เก็บในภาชนะเดิมท่ีไดรั้บการป้องกนัแสงแดดโดยตรง ในบริเวณท่ีแหง้, เยน็  
และมีการระบายอากาศท่ีดี ห่างจากวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้(ดูจากหวัขอ้ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา )  รวมถึงอาหาร  
และน ้าด่ืม เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท และปิดจนกวา่จะใชง้าน บรรจุภณัฑท่ี์มีการเปิดจะตอ้งปิดฝาอยา่งระมดัระวงัและ 
เก็บรักษาในแนวตั้งเพื่อป้องกนัการร่ัวซึม ไม่เก็บในภาชนะท่ีไม่มีป้าย ใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียงการ 
ปนเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: Long-term exposure limit  5 mg/m3 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ใชง้านเฉพาะท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ ถา้การปฏิบติังานท าให้เกิดฝุ่ น, ควนั, 
    ก๊าซ, ไอระเหย หรือหมอก ตอ้งท าในระบบปิด มีระบบระบายอากาศภายใน หรือ
    การควบคุมทางวศิวกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บสารปนเป้ือนในอากาศต ่า
    กวา่ค่าขีดจ ากดัท่ีแนะน า หรือตามกฎหมาย 
มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: สวมหน้ากากกรองอากาศท่ีเหมาะสม หรือ เคร่ืองช่วยหายใจแบบเติมอากาศ ท่ีได้

การรับรองตามมาตรฐาน ถา้การประเมินความเส่ียงระบุวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น การเลือก
เคร่ืองช่วยหายใจตอ้งข้ึนอยูก่บัระดบัการรับสัมผสัท่ีทราบหรือคาดคะเน ความเป็น
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อนัตรายของผลิตภณัฑ ์และขีดจ ากดัในการท างานท่ีปลอดภยั ของเคร่ืองช่วยหายใจ
ท่ีเลือก แนะน า: ไส้กรองรวม เช่น DIN 3181 ABEK ถา้ผลิตภณัฑ์อยูใ่นรูปของไอ
ระเหย  

การป้องกนัมือ: ป้องกนัดว้ยถุงมือทนสารเคมี  ท่ีไดก้ารรับรองตามมาตรฐาน ควรสวมตลอดเวลาท่ี
ใช้งานกับสารเคมี ถ้าการประเมินความเส่ียงระบุว่าจ  าเป็น หลังจากปนเป้ือน
ผลิตภณัฑ์ ให้เปล่ียนถุงมือทนัที และก าจดัตามระเบียบขอ้บงัคบัระดบัประเทศและ
ทอ้งถ่ิน แนะน า: (<1 ชัว่โมง) Butyl rubber – IIR, Fluorinated rubber – FKM, 
Polyvinyl chloride – PVC. 

การป้องกนัดวงตา: สวมแวน่ตานิรภยั ท่ีไดก้ารรับรองตามมาตรฐาน ควรใชเ้ม่ือการประเมินความเส่ียง
ระบุวา่จ าเป็นเพื่อหลีกเล่ียงการสัมผสักบัของเหลวกระเด็น, หมอก, ก๊าซ หรือฝุ่ น 
แนะน า:  แวน่ตานิรภยั 

การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ส าหรับร่างกาย ควรเลือกตามงานท่ีท า และความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง และควรไดรั้บการอนุมติัจากผูเ้ช่ียวชาญก่อนท่ีจะจดัการผลิตภณัฑน้ี์ 
แนะน า: สวมชุดป้องกนัสารเคมี  
 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลวใส  อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   -15.4 °C ความหนาแน่น : 1.043-1.048 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ละลายได ้40 g/l ท่ี 25 oC 

จุดเดอืด  :  205.31 °C ความหนืด :  ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ  :   7 Pa   ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ  :  ไม่มีขอ้มูล 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 436 °C จุดวาบไฟ  : 100.4 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 1.05 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  มีความเสถียรท่ีอุณหภูมิหอ้ง ในภาชนะปิดสนิท ภายใตก้ารเก็บรักษา และการ 
    จดัเก็บตามปกติ 
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การเกดิปฏิกริิยา:   สารน้ีมีความเสถียรภายใตก้ารเก็บรักษา และการจดัเก็บตามปกติ  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่มีปฏิกิริยาท่ีเป็นอนัตราย 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  วสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Strong oxidizing agents 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: คาร์บอน ออกไซด์ 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:   LD50 (Oral, rat): 1620 mg/kg 
อาการทีป่รากฏ:   ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพษิเร้ือรัง: ไม่มีขอ้มูล 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 
  
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  LC50 - Fish: 460 mg/l -96h 
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
    EC50 - Daphnia magna:  230 mg/l -48h 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  EC50 - Algae: 500 mg/l -72h 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ยอ่ยสลายไดง่้าย 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: log Pow = 1.05 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ผลิตภณัฑน้ี์ละลายไดดี้ในน ้า 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: เน่ืองจากมีความเส่ียงสูงในการปนเป้ือน ไม่แนะน าให้น ากลบัมาใชใ้หม่ หรือการน า

กลบัคืน การก าจดัตอ้งจดัการตามระเบียบขอ้บงัคบั (ส่วนมากจะควบคุมโดยการเผา)  
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  การก าจดัตอ้งจดัการตามระเบียบขอ้บงัคบั ภาชนะเปล่า อาจมีผลิตภณัฑ์เหลืออยู ่
    ใหป้ฏิบติัตามค าเตือนทั้งหมด แมก้ระทัง่ภาชนะเปล่า 
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14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่ไดถู้กควบคุม 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่ไดถู้กควบคุม 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่ไดถู้กควบคุม 
 
15. ข้อมูลด้านกฎบังคับ 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture: 
Relevant information regarding authorization:  Not applicable. 
Relevant information regarding restriction:  Not applicable. 
Other EU regulations:  Employment restrictions concerning young person must be 

observed. For Use only by technically qualified individuais. 
Other National regulations:    Not applicable. 
Chemical Safety Assessment has been carried out?  Yes      No  
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทั โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั ให้ขอ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ 
แต่อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางของขอ้ควร
ระวงัในการจดัการผลิตภณัฑ์โดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้จิารณญาณในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทั โมเดอนเคมีเคิล จ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงค์เพียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใช้ผลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน 
เคมีเคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 

x 


