
ชื่อสารเคมี  2,3-XYLIDINE 2,3 ไซลิดีน ICSC :0451 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2007 
 2,3-Dimethylaniline  

2,3-Dimethylbenzeneamine  
1-Amino-2,3-dimethylbenzene  

3-Amino-o-xylene  
3-Amino-1,2-xylene 

CAS # 87-59-2 C8H11N / (CH3)2C6H3NH2

RTECS # ZE8750000 Molecular mass: 121.2 
UN# 1711  
EC Annex 1 Index # 612-027-00-0  
EC/EINECS # 201-755-0  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ

กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ
หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง น้ําฉีด โฟม 

คารบอนไดออกไซด
การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 96   ํC อาจเกิด

สวนผสมของไอ/ อากาศที่ระเบิดได
ที่อุณหภูมิสูงกวา 96   ํC  ทําเปน
ระบบปด ทําการระบายอากาศ

 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด

 

การสูดดม เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดหัว คลื่นไส มีการดูดระบายอากาศ ใชระบบ
ระบายอากาศเฉพาะที่ หรือใช
เครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม  (ดูการกลืนกิน) สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
น้ําและทําความสะอาดผิวหนังดวย
น้ําและสบู นําสงแพทย

ทางดวงตา  สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ (ถอดคอนแทค
เลนสถาทําได)

การกลืนกิน ริมฝปากหรือเล็บมือเปนสีเขียว ตัว
เขียว เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ 
คลื่นไส หมดสติ 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก นําสงแพทย
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การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เครื่องปองกันสวนบุคคล ใชหนากากชนิดกรองกาซและไออินทรีย
ของสารเคมีที่ปรับเปลี่ยนไปตามความเขมขนของสารที่ปนเปอน 
สวมชุดปองกันสารเคมี หามปลอยสารนี้ออกสูสิ่งแวดลอม เก็บ
กวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ใชทรายหรือสารดูด
ซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่
ปลอดภัย

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  Note: C 
EU Classification Symbol: T, N 

R: 23/24/25-33-51/53 S: (1/2-)28-36/37-45-61 

UN Classification 
UN Hazard Class: 6.1 UN Pack Group: II 

GHS Classification 
ระวัง 
อันตรายถากลืนกิน 
อาจทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะหรืองวงซึม 
อาจทําอันตรายตอเม็ดเลือด 
อาจทําอันตรายตอเม็ดเลือดหากเมื่อไดรับสัมผัสเปนเวลานาน หรือ
ไดรับสัมผัสซ้ํา 
เปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1711-L 
NFPA Code: H3; F1; R0 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรด แอซิดแอนไฮดรายด แอ
ซิด คลอไรด ไฮโปคลอไรด สารฮาโลเจน  อาหารและอาหารสัตว 
ปดสนิท ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บใน
พ้ืนที่ที่ไมมีทางเขาของทอระบายน้ําเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ของเหลวใส  สีเหลืองซีด มีกลิ่นเฉพาะตัว เปลี่ยนเปนสีแดงถึงดําเมื่อสัมผัสกับอากาศ
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวโดยการเผาไหม เมื่อสลายตัวจะปลอยควันพิษและกัดกรอนโลหะ ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ
อยางแรง ทําปฏิกิริยากับไฮโปคลอไรทจะเกิดเปนระเบิดคลอโรแอมีน ทําปฏิกิริยากับ กรด แอซิด แอนไฮไดรด แอซิดคลอไรด และสาร
ฮาโลเจน ทําลายพลาสติกและยาง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ไมไดกําหนดคา TLV (ดู หมายเหตุ)  
MAK: Skin absorption (H); Carcinogen category: 3A; (DFG 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายในปริมาณที่เปนอันตรายโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางชาๆ อยางไรก็ตาม การ
ปนเปอนจะเร็วกวามาก ถาถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูงอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูง
อาจทําใหเกิดเปนเมทฮีโมโกลบิน อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง  ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารนี้อาจมีผลตอเลือด ทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 222°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.19 

จุดหลอมเหลว : 2°C ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.00 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.99 จุดวาบไฟ : 96°C c.c. 

การละลายในน้ํา : g/100 ml ที่ 20°C: 15 อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 545°C 

ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 13 คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1-2.7 

 สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : -0.87 

หมายเหตุ 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะเสริมใหมีอันตรายมากขึ้น ผลของอาการอาจเกิดขึ้นภายหลังเมื่อเวลาผานไปหลายชั่วโมงถึงหลายวัน ไดมี
การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสารนี้แตยังไมพบขอมูล ขอมูลของ Card มีการปรับปรุงบางสวนในเดือน ตุลาคม 2005 ดูหัวขอ คา
จํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน และการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

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 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


