
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : กันยายน 2002 
Ethanamine 
Aminoethane 

CAS #  75-04-7  C2H5NH2 / C2H7N  
RTECS #  KH2100000  Molecular mass: 45.1  
UN #  1036  
EC Annex 1 Index #  612-002-00-4  

 
  

EC/EINECS #  200-834-7      
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟสูงมาก เมื่อติดไฟให
ควัน (หรือกาซ)ที่ระคายเคือง
หรือเปนพิษ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ปดถังเก็บ ถาปดไมไดและไม เปน
อันตรายตอบริเวณใกลเคียง ปลอยให
ไฟคอยๆดับไปเอง ในกรณีอื่น ใชสาร
ดับเพลิงผง คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสม กาซ/อากาศ 
สามารถระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ทําการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า  
ดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ไอ หายใจลําบาก เจ็บคอ 
 

ทําการระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่โดนของเหลว:  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 

สวมถุงมือปองกันความเย็น 
และเสื้อผาปองกัน 

อาการนํ้าแข็งกัด ลางดวยนํ้ามากๆ 
หามถอดชุดทํางานออก 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด ตาพรา 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบายอากาศ เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด หามฉีดนํ้าใสสารเหลว
โดยตรง (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว) 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20G2F 
NFPA Code: H 3; F 4; R 0; 

เก็บในที่เย็น และปองกันไฟได 

ETHYLAMINE เอทธิลามีน ICSC: 0153 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ :กาซหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดกาซพิษ รวมท้ังไนโตรเจนออกไซด สารละลายในนํ้าเปนดางแก ทําปฏิกิริยาอยาง
รุนแรงกับกรดและทําลายเน้ือเยื่อ ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง และสารประกอบอินทรียทําใหติดไฟหรือการระเบิด 
ทําลายโลหะที่ไมมีเหล็ก และพลาสติก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm as TWA; 15 ppm as STEL; (skin); (ACGIH 2002). 
EU OEL: 5 ppm; 9.4 mg/m3;as TWA (EU 2000). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหดวงตา และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองรุนแรง การระเหยของของเหลวอยาง
รวดเร็วเปนสาเหตุทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :16.6  ํC 
จุดหลอมเหลว :-81  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :0.7 (ของเหลว) 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C :121 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.55 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.66 
จุดวาบไฟ : -17  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 385  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 3.5-14 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.27/-0.08 (จากการคํานวณ) 
สื่อไฟฟา 7.0*10exp5 pS/m 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
เอทธิลามีน ทางการคาจําหนายในรูปของสารละลายนํ้า 50-70%(UN number: 2270) ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพื่อปองกันการรั่วไหล
ของกาซเหลว 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  

 

ETHYLAMINE เอทธิลามีน ICSC: 0153 

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 


