
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
1-Amino-3-chlorobenzene 
3-Chlorobenzeneamine 
Orange GC base 
m-Chloroaniline 

CAS #  108-42-9  C6H6ClN / (C6H4)Cl(NH2)  
RTECS #  BX0350000  Molecular mass: 127.6  
UN #  2019  
EC #  612-010-00-8  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง AFFF โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม ริมฝปากหรือเล็บมือเขียว  

ผิวหนังเขียว เวียนศีรษะ  
ปวดศีรษะ หายใจถ่ีๆ คล่ืนไส 
อาเจียน ชัก ออนเพลีย สับสน 
หมดสติ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม  
แดง ปวดแสบปวดรอน 
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด สวมแวนนิรภัยหรือหนากากปองกัน ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก  ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามลางลงทอระบายนํ้า 
อยาปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: 
ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว) 

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 23/24/25-33-50/53 UN Pack Group: II 
S: (1/2-)-28-36/37-45-60-61  
Note: [C]   

3-CHLOROANILINE 3-คลอโรอะนิลีน ICSC: 0130  



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S2019 เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บในที่มืด ภาชนะปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวสีเหลืองออน มีกล่ินเฉพาะตัว เมื่อถูกอากาศจะเปลี่ยนเปนสีคลํ้า 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวเน่ืองจากการเผาไหม ทําใหเกิดควันที่เปนพิษ รวมทั้งไนตรัสออกไซด ไฮโดรเจนคลอไรด ดู ICSC0163 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ไมไดกําหนดคา TLV  
MAK: IIb (not established but data is available); skin absorption (H); sensitization of skin (Sh); (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC ไมมีการบงช้ีของอัตราของการระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหดวงตา และผิวหนัง เกิดการระคายเคือง สารอาจมีผลตอระบบเลือด ทําใหเกิด 
เมทฮีโมโกลบิน ผลอาจปรากฏภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:สารอาจมีผลตอระบบเลือด ทําใหเกิด เมทฮีโมโกลบิน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด (สลายตัว) :230  ํC  
จุดหลอมเหลว : -10  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :1.216 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) :0.6 
ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 9 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 4.4 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.0 
จุดวาบไฟ : 118  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : >540  ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.9  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  

หมายเหตุ 
สามารถทําใหสารอยูในสภาวะคงตัวดวย 0.1%Hydrazine hydrate อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการ
ตรวจจากแพทยเปนระยะ  ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ไดรับพิษจากสารน้ีตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตอง
เตรียมพรอมไว 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  

 

3-CHLOROANILINE 3-คลอโรอะนิลีน ICSC: 0130  

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 


