
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
Cyclohexanamine Aminocyclohexane Aminohexahydrobenzene Hexahydroaniline  

CAS#               :  108-91-8                    C6H11NH2 / C6H13N  
RTECS#          :  GX0700000                Molecular mass : 99.2 
UN#                 :  2357 
EC Index #  :  612-050-00-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ หามอยูใกลเปลวไฟ   
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ 

ผงดับเพลิง  โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล  นํ้าฉีดมากๆ  
คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 28  ํC  
อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศที่
ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 28  ํC  
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการ
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ 

หายใจลําบาก  คล่ืนไส อาเจียน 
ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่ง
น่ังครึ่งนอน  นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง  ปวด  ผิวหนังไหม สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรือ
อาบนํ้า  นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง  ปวด  ไหมลึกรุนแรง 
 

สวมหนากากปองกัน 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน มึนงง  เปนตะคริวที่ทอง 
ปวดแสบปวดรอน  อาเจียน 
ปวดทอง  ช็อกหรือลมฟุบ คล่ืนไส 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย  ใหด่ืมนํ้ามากๆ 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย  เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่
หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับ
เฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่
ปลอดภัย 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: C 
R: 10-21/22-34 
S: (1/2-)-36/37/39-45 

UN Hazard Class: 8 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: II  

 
 
 
 

CYCLOHEXYLAMINE ไซโคลเฮกซิลามีน ICSC :0245 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-80S2357  
NFPA Code: H 2; F 3; R 0 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บในภาชนะปดสนิท   
เก็บแยกจากกรด สารออกซิไดซ อลูมิเนียม สังกะสี  ทองแดง   
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว   

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสีจนถึงสีเหลือง มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหมใหควันที่เปนพิษและกัดกรอน รวมท้ัง nitrogen oxides  สารมีฤทธิ์เปนดางแก 
สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรดและมีฤทธิ์กัดกรอน  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรงทําใหเกิดอันตรายจากไฟ
ไหม  สารทําลายอลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 10 ppm as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004).  
MAK: 2 ppm, 8.2 mg/m³; Peak limitation category: I(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ  ทางผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสาร ทําใหอากาศปนเปอนหรือทําใหอากาศปนเปอนจนถึงจุดที่เปนอันตรายได
คอนขางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : สารกัดกรอนดวงตา  ผิวหนัง ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร   
สารจะมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 134.5  ํC 
จุดหลอมเหลว : -17.7°C 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.86 
การละลายในนํ้า :  ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 1.4 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.42 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.03 
จุดวาบไฟ : 28   ํC c.c (closed cup)  
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 293  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.5-9.4 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.4 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
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  
สํานักควบคุมเครือ่งสําอางและวตัถอุนัตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


