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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

XYLENE 
 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   XYLENE 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ 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.) ของเหลวและไอไวไฟ  
2.) เป็นอนัตรายหากสูดดม  
3.) เป็นอนัตรายเม่ือสัมผสัผวิหนงั  
4.) ท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงั 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ พื้นผวิท่ีร้อน- หา้มสูบบุหร่ี 
2.) ปิดฝาภาชนะใหแ้น่น 
3.) ใหต่้อสายดินท่ีภาชนะบรรจุและอุปกรณ์การรับ 
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4.) ใชร้ะบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศและระบบไฟ ท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการระเบิด 
5.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ท าใหเ้กิดประกายไฟเท่านั้น 
6.) ใชม้าตรการป้องกนัการปล่อยไฟฟ้าสถิตย ์
7.) หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรยเ์ขา้ไป 
8.) ลา้งมือหลงัจากการท างาน 
9.) ใชเ้ฉพาะนอกอาคารหรือพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศไดดี้ 
10.) สวมใส่ถุงมือป้องกนั ชุดป้องกนั อุปกรณ์ป้องกนัตาและอุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้ 
11.) โทรหาศูนยพ์ิษวทิยาหรือแพทย ์หากรู้สึกไม่สบาย 
12.) หากอยูบ่นผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลา้งผวิหนงัดว้ยน ้า/ใชน้ ้าฝักบวั 
13.) หากสูดดม: ใหอ้อกไปท่ีอากาศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่าท่ีหายใจสะดวก 
14.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี เก็บไวใ้นท่ีเยน็ 
15.) ก าจดัสารและบรรจุภณัฑใ์ห้ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้ก าหนด 

 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Dimethylbenzene, Methyl toluene 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
XYLENE 100 1330-20-7 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ไม่มีขอ้มูล 
การหายใจเข้าไป:  หากหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป เคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจากบริเวณท่ีมีการปนเป้ือน  

เม่ือผูป่้วยหยดุหายใจใชช่้วยใหห้ายใจ 
การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผา้และรองเทา้ท่ีปนเป้ือนออกทนัที และลา้งบริเวณท่ีสัมผสัดว้ยน ้า ใหน้ ้า

ไหลผา่นร่างกาย (และสบู่ถา้มี) พบแพทย ์หากยงัมีอาการระคายเคือง 
การสัมผสัดวงตา:  หากเขา้ตา ลา้งตาดว้ยน ้าไหลผา่นตาทนัที โดยถ่างเปลือกตาไว ้ดึงเปลือกตาบน และ
    ล่างใหก้วา้ง รีบน าส่งแพทยท์นัที ถา้มีอาการปวด หรือเกิดข้ึนอีกคร้ังใหพ้บแพทย ์
การกลนืกนิ: ห้ามท าให้อาเจียน หา้มใหข้องเหลวแก่ผูป่้วยท่ีหมดสติ หรือมีการรับรู้ลดลง เช่น 

การสูญเสียความรู้สึกตวั ถา้ผูป่้วยอาเจียน ให้ผูป่้วยโนม้ตวัไปขา้งหนา้ หรือนอนใน
ท่าศีรษะต ่า ถา้เป็นไปได ้เพื่อเปิดทางเดินหายใจ และป้องกนัการส าลกั พบแพทย ์
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5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้าละอองฝอย หรือหมอกน ้า, โฟม ,ผงเคมีแหง้ หรือคาร์บอนไดออกไซด ์
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
คาร์บอนมอนอกไซด,์ คาร์บอนไดออกไซด ์และผลิตภณัฑไ์พโรไลซิสอ่ืนๆ ของการเผาไหมส้ารอินทรีย์ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมเคร่ืองช่วยหายใจ, ชุดป้องกนัสารเคมี, ถุงมือป้องกนัสาเคมี 
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป และการสัมผสัท่ีผวิหนงัและดวงตา 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ไม่มีขอ้มูล 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  

กรณสีารที่หกร่ัวไหลมีปริมาณน้อย: เก็บและดูดซบัสารท่ีหกร่ัวไหลดว้ยเวอร์มิ
คูไลท ์หรือวสัดุเฉ่ือยอ่ืนๆ และใส่ในภาชนะส าหรับของเสียทางสารเคมี ท าความ
สะอาดพื้นใหส้ะอาดเพื่อขจดัส่ิงปนเป้ือนท่ีตกคา้ง ผลิตภณัฑ ์และภาชนะบรรจุตอ้ง
ก าจดัเป็นของเสียอนัตราย 
กรณสีารที่หกร่ัวไหลมีปริมาณมาก: ใชว้สัดุท่ีไม่ติดไฟ เช่น เวอร์มิคูไลท,์ ทราย หรือ
ดินในการดูดซบัผลิตภณัฑ ์และเก็บใส่ภาชนะเพื่อน าไปก าจดัต่อไป ป้องกนั
ผลิตภณัฑไ์หลลงสู่ท่อระบายน ้า ไม่อนุญาตใหว้สัดุปนเป้ือนไหลลงสู่ระบบน ้าใต้
ดิน และไม่ควรปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
ภาชนะบรรจุ หรือแมก้ระทัง่ภาชนะบรรจุเปล่าอาจมีไอระเหยท่ีสามารถเกิดระเบิดได ้ห้ามตดั, เจาะ, เจียร, เช่ือม หรือ 
ด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั หรือใกลภ้าชนะบรรจุ หา้มเขา้ไปในพื้นท่ีอบัอากาศ จนกวา่จะมีการตรวจสอบ 
บรรยากาศ หา้มสูบบุหร่ี, จุดไฟ หรือแหล่งก าเนิดประกายไฟ หรือหลีกเล่ียงการท าให้เกิดไฟฟ้าสถิต หา้มใชถ้งั 
พลาสติก ป้องกนัความเขม้ขน้ในแอ่งน ้า หรือบ่อน ้า 
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สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
เก็บในภาชนะบรรจุเดิม ในบริเวณท่ีเก็บของเหลวไวไฟท่ีไดรั้บอนุญาต เก็บใหห่้างจากวสัดุท่ีเขา้กนัไม่ได ้เก็บในห้อง
ท่ีมีอุณหภูมิท่ีเยน็และแหง้ ระบายอากาศไดดี้ ไม่เก็บในหลุม, บ่อ, หอ้งใตดิ้น หรือบริเวณท่ีอาจมีไอระเหย ป้องกนั
ภาชนะเสียหายทางกายภาพ และตรวจสอบการร่ัวไหลอยา่งสม ่าเสมอ หา้มสูบบุหร่ี, จุดไฟ หรือแหล่งก าเนิดประกาย
ไฟ ถงัเก็บควรอยูบ่นพื้นดิน และมีเข่ือนกั้นเพื่อกกัเก็บสาร 

 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: STEL 150 ppm, TWA 100 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ควรมีการระบายอากาศ หรือการควบคุมทางวศิวกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหค้วาม
    เขม้ขน้ของไอระเหยในอากาศต ่ากวา่ค่าขีดจ ากดัการสัมผสัสาร ตามเกณฑท่ี์ 
    ก าหนด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีอ่างลา้งตา และฝักบวัลา้งตวัอยูใ่กลส้ถานท่ีท างาน 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ควรสวมหนา้กากป้องกนัชนิด filter A ของการสัมผสัสารท่ีเพียงพอ การเลือก

ประเภท และชนิดของเคร่ืองช่วยหายใจข้ึนอยูก่บั ระดบัการหายใจท่ีอยูใ่นเขตท่ีมี
การปนเป้ือน และลกัษณะทางเคมีของการปนเป้ือน  

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสารเคมี เช่น PVC สวมรองเทา้เพื่อความปลอดภยั หรือรองเทา้บูท๊  
เช่น ยาง 

การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตานิรภยัแบบป้องกนัดา้นขา้ง แวน่ตาป้องกนัสารเคมี 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีท าจาก PVC อาจตอ้งใชห้ากสัมผสัสารท่ีรุนแรง ชุดป้องกนั

สารเคมีกระเซ็น  
มาตรการสุขอนามัย:  ไม่มีขอ้มูล 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส  อตัราการระเหย : ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   -48 - 13°C ความหนาแน่น : 0.865 - 0.875 g/cm3 ท่ี 15.6 °C   

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่สามารถใชไ้ด ้ การละลายน า้  :  ไม่ละลายน ้ า 

จุดเดอืด  :   138 - 143 °C ความหนืด  :  ไม่สามารถใชไ้ด ้

ความดนัไอ :  0.5  kPa ท่ี 15 °C ความหนาแน่นของไอ :  3.66 ท่ี 15 °C   

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด :  1.1 %โดยปริมาตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 7.7 %โดยปริมาตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 495 - 516 °C จุดวาบไฟ  : 27 °C 
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ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่สามารถใชไ้ด ้ ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภายใตส้ภาวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา: ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ท  าปฏิกิริยารุนแรงกบั strong oxidizing agents 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และแหล่งจุดติดไฟอ่ืนๆ 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  Strong oxidizing agents 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: คาร์บอนมอนอกไซด,์ คาร์บอนไดออกไซด์  และผลิตภณัฑไ์พโรไล
ซีสอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการเผาไหมส้ารอินทรีย ์

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 4300 mg/kg  
    LD50 (Dermal, rabbit): 1700 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat): 5000 ppm - 4h 

LDLo (Oral, human): 50 mg/kg 
อาการทีป่รากฎ: หลงัหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป: อาจท าให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ 

และการระคายเคืองอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อปอด ถา้สัมผสักบับรรยากาศท่ีมี
ความเขม้ขน้สูงเป็นเวลานาน อาจท าใหเ้กิดอาการง่วงซึม, หมดสติได ้หลงัสัมผสักบั
ผวิหนงั: อาจท าให้เกิดการอกัเสบในระดบัปานกลาง หลงัสัมผสัดวงตา: อาจท าให้
เกิดการระคายเคืองตาอยา่งรุนแรงข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ หลงัการกลืนกิน: อาจท า
ใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดโรคปอดอกัเสบ อาจส่งผลร้ายแรง 

ความเป็นพษิเร้ือรัง:                      องคก์ารระหวา่งประเทศเพื่อการวิจยัโรคมะเร็ง (IARC): Group 3 (ยงัจ าแนกไม่ไดว้า่
  เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย)์ 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:         ไม่มีขอ้มูล 
                                      
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  LC50 - Onchorhynchus mykiss: 13.5mg/l - 96h 
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ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

EC50 - Palaemonetespugio: 1.4 mg/l -24h 

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไมมี่ขอ้มูล 

การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ผลิตภณัฑถู์กยอ่ยสลายทางชีวภาพ ในตวัอยา่งน ้าใตดิ้น ภายใตส้ภาวะมีอากาศ และ

    อาจถูกยอ่ยสลายภายใตส้ภาวะแบบไร้อากาศ 

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่คาดวา่ผลิตภณัฑน้ี์จะเกิดการสะสมทางชีวภาพในส่ิงมีชีวติในน ้า 

การเคล่ือนยา้ยในดิน:  คาดวา่ผลิตภณัฑน้ี์จะมีการเคล่ือนท่ีลงดินในระดบัปานกลาง 

ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล  

 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ผลิตภณัฑน้ี์อาจน ามารีไซเคิลได ้หากไม่ไดใ้ช ้หรือถา้ไม่มีการปนเป้ือน ไม่

เหมาะสมท่ีจะน ามารีไซเคิล ถา้ผลิตภณัฑมี์การปนเป้ือน อาจเป็นไปไดท่ี้จะน า
ผลิตภณัฑม์าใชใ้หม่ โดยวธีิการกรอง, กลัน่ หรือวธีิอ่ืนๆ การพิจารณาในการเก็บ
รักษาควรเก็บตามประเภท หมายเหตุ: คุณสมบติัของผลิตภณัฑอ์าจมีการ
เปล่ียนแปลงจากการใชง้าน และการรีไซเคิล หรือการน ามาใชซ้ ้ าอาจไม่เหมาะสม
เสมอไป ไม่อนุญาตให้น ้าจากการลา้งท าความสะอาด หรืออุปกรณ์ในการผลิตไหล
ลงสู่ท่อระบายน ้า อาจจ าเป็นตอ้งเก็บน ้าท่ีใชล้า้งท าความสะอาดทั้งหมด มาบ าบดั
ก่อนน าไปก าจดัต่อไป ในทุกรณีการก าจดัลงสู่ท่อระบายน ้ าตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย
ทอ้งถ่ิน และระเบียบขอ้บงัคบั ซ่ึงควรน ามาพิจารณาเป็นอนัดบัแรก 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ไม่มีขอ้มูล 
 

14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-NO:  1307     Class:  3    Packing group : III 
Proper shipping group:   XYLENE 
การขนส่งทางน า้ 
UN-NO:  1307     Class:  3   Packing group :  III 
EMS:  F-E     S-D    Marine  pollutant :  No 
Proper shipping group:     XYLENE 
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การขนส่งทางอากาศ 
UN-NO:  1307     Class:  3   Packing group : III 
Proper shipping group:     XYLENE 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
US Toxic Substances Control Act 
All components of this product are on the TSCA Inventory. 
NFPA - USA 
Health – 2, Flammability – 3, Reactivity – 0 
HMIS – USA 
Health – 2, Flammability – 3, Reactivity – 0 
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) 
The components of this product are on the EINECS inventory. 
EU Directives 67/548/EEC 
Classification  Xn 
Symbols  
 
 
R-Phrases  R10: Flammable 
  R20/21: Harmful by inhalation and in contact with skin. 
  R38: Irritating to skin. 
S-Phrases  S2: Keep out of the reach of children. 
  S25: Avoid contact with eyes. 
Canada – WHMIS 
This product has a WHMIS classification of B2, D2A, D2B. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงั
ในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 
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บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


