
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2002 
2-Hydroxyethylamine 
2-Aminoethanol 

CAS #  141-43-5  C2H7NO / H2NCH2CH2OH  
RTECS #  KJ5775000  Molecular mass: 61.1  
UN #  2491  
EC #  603-030-00-8  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน  

(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 

หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง  
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล นํ้าฉีด 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 85  ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศที่
ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 85  ํC  
ทําเปนระบบปด  
มีการดูดระบายอากาศ 

 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร 

 

การสูดดม ไอ ปวดศีรษะ หายใจถ่ี เจ็บคอ ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 
 

ทางผิวหนัง แดง ปวด ผิวหนังไหม 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด เปนแผลลึก 
 

สวมแวนนิรภัยหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน  
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก อยาทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท 
ทําสารที่หกใหเปนกลางอยางระมัดระวัง ลางดวยนํ้ามากๆ  
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชวยกรองอากาศหายใจจากกาซ
และไออินทรียของสารเคมี 

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification  
Symbol: C 
R: 20/21/22-34 
S: (1/2-)-26-36/37/39-45 

UN Hazard Class: 8 
UN Pack Group: III 

 
 
 

ETHANOLAMINE เอทธาโนลามีน ICSC: 0152 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80GC7-II+III  
NFPA Code: H3; F2; R0 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก อลูมิเนียม  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บในที่แหง  
มีการระบายอากาศตามแนวพ้ืน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวหนืด ดูดความช้ืน ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว  
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนและเมื่อเผาไหมสลายตัวใหควันที่เปนพิษและกัดกรอน รวมท้ังไนโตรเจนออกไซด 
สารน้ีเปนดางแกปานกลาง ทําปฏิกิริยากับเซลลูโลสไนเตรต ทําใหเกิดติดไฟหรือการระเบิด สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ
อยางแรงและกรดแก ทําลายทองแดง อลูมิเนียม โลหะผสมอลูมิเนียม และยาง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: as TWA 3 ppm; as STEL 6 ppm; (ACGIH 2004).  
MAK: 2 ppm, 5.1 mg/m3; Sh; Peak limitation category: I(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางชาๆ 
อยางไรก็ตามจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงจุดอันตรายเน่ืองจากถูกพนเปนละอองหรือเมื่อฟุงกระจาย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทํากัดกรอนเน้ือเยื่อตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร  ไอของสารน้ีจะทําให
ดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง การไดรับสารอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆหรือเปนเวลานานๆ อาจทําใหเปนโรคผิวหนัง
ไวตอสิ่งกระตุน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :171  ํC 
จุดหลอมเหลว :10  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :1.02 
การละลายในนํ้า :ดีมาก 
ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C :53 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.1 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.0 
จุดวาบไฟ : 85  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 410  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 5.5-17 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow :-1.31 (คาโดยประมาณ) 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน
เมื่อปริมาณสารเกินคากําจัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามนําชุดทํางานกลับบาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

ETHANOLAMINE เอทธาโนลามีน ICSC: 0152 

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 


