
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 2001 
Benzeneamine  
Aminobenzene  
Phenylamine 

CAS#              :   62-53-3                               C6H7N / C6H5NH2 
RTECS#         :    BW6650000                       Molecular mass : 93.1                                                             
UN#                :   1547 
EC#                 :   612-008-00-7   

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ)ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามสัมผัสกับสารออกซิไดซ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 70  ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/อากาศท่ีระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 70  ํC  
ทําเปนระบบปด ใชเครื่องดูดระบาย
อากาศ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม ริมฝปากหรือเล็บมือเปนสีเขียว ตัว

เขียว ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หายใจ
ลําบาก ชัก หัวใจเตนเร็วขึ้น อาเจียน 
ออนเพลีย หมดสติ อาการอาจ
เกิดขึ้นภายหลัง (ดู หมายเหตุ) 

ทําการระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี หรือ
ใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
และทําความสะอาดผิวหนังดวยนํ้า
และสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน (ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ทําใหอาเจียนออกมา 
(ถาผูปวยมีสติ) นําสงแพทย  
ดูหมายเหตุ 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปด
สนิท ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent )โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ึปลอดภัย  หามปลอยสาร
น้ีเขาสูสิ่งแวดลอม สวมชุดปองกันสารเคมี รวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 UN Pack Group: II 
S: (1/2-)-26-27-36/37/39-45-46-63-61   

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1547  
NFPA Code: H3; F2; R0; 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก  
อาหารและอาหารสัตว เก็บในภาชนะปดสนิท 
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ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลว มัน ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว เปล่ียนเปนสีนํ้าตาลเมื่อโดนอากาศหรือแสง 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการใหความรอนที่อุณหภูมิสูงกวา 190   ํC เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลาย
เน้ือเยื่อ (แอมโมเนียและไนโตรเจนออกไซด) และไอที่ติดไฟไดออกมา สารน้ีเปนดางออน ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ 
อยางแรงทําใหเกิดอันตรายจากไฟและการระเบิด ทําปฏิกิริยารุนแรงกับกรดแก กัดกรอนทําลายทองแดงและโลหะผสมที่มีทองแดง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 ppm; (skin); A3; BEI issued; (ACGIH 2004) 
MAK: 2 ppm, 7.7 mg/m3; H; Peak limitation category: II(2); Carcinogen category: 3B; Pregnancy risk group: D; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน และในสถานะไอดวย 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางชาๆ  
อยางไรก็ตาม การปนเปอนจะเร็วกวามาก ถาถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตาและผิวหนังเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอเลือด ทําใหเกิดเปน 
เมทฮีโมโกลบิน การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูงอาจทําใหเสียชีวิตได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง  
ดูหมายเหตุ  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจทําใหผิวหนังเกิดอาการไวตอการกระตุนได  สารน้ีอาจมีผลตอเลือด ทําใหเกิด
เปนเมทฮีโมโกลบิน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 184   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -6   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.02 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 3.4 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 40 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.2 
จุดวาบไฟ : 70   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 615  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.2-11 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.94 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
การด่ืมเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลลทําใหเปนอันตรายมากขึ้น อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจาก
แพทยเปนระยะ  การรักษาอยางเฉพาะเจาะจงเปนสิ่งจําเปนกรณีไดรับพิษจากสารน้ี จะตองเตรียมวิธีการรักษาที่เหมาะสม พรอมทั้ง 
คําแนะนําไว ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารไดจากการทํางาน 

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 


