
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : กันยายน 2002 
Methanamine  
Aminomethane  
Monomethylamine 

CAS #  74-89-5  CH5N / CH3NH2  
RTECS #  PF6300000  Molecular mass: 31.1  
UN #  1061 (anhydrous)  
EC Annex 1 Index #  612-001-00-9  

 

EC/EINECS #  200-820-0    
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟสูงมาก เมื่อติดไฟจะให
ควัน(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง
และเปนพิษ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟหรือประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

ปดถัง หากไมสามารถทําไดและไม
มีความเสี่ยงตอสิ่งรอบขาง ปลอย
ใหไฟดับไปเอง ในกรณีอื่นใชสาร
ดับไฟชนิดผง คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสม กาซ/อากาศสามารถ
ระเบิดได 

ทําเปนระบบปด มีระบบระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการระเบิดได 
ใชเครื่องมือที่ไมกอใหเกิดประกาย
ไฟ 

ในกรณีที่เกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิ
ของถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  
ดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ  
ปวดศีรษะ หายใจลําบาก 
หายใจถ่ี เจ็บคอ ดูหมายเหตุ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ น่ังพักในทา
ก่ึงนอน หากจําเปนใหชวยการ
หายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง เมื่อสัมผัสกับของเหลว :  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 
 

สวมถุงมือปองกันความเย็น   
สวมชุดปองกัน 

กรณีนํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้า
ปริมาณมาก หามถอดชุดออก 
จากน้ันสงตอแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด ตาพรา  
มีการไหมลึกและรุนแรง 

สวมแวนนิรภัย 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหลางดวยนํ้าปริมาณมากๆ  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามรับประทานอาหาร เครื่องด่ืม 
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 
เคล่ือนยายผูคนออกจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบายอากาศ กําจัดแหลงที่ทําใหเกิดการติดไฟ  การปองกันสวน
บุคคล : สวมชุดปองกันครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว หามฉีดนํ้าไปที่ของเหลวโดยตรง กําจัดไอระเหยของสารดวยนํ้าที่เปน
ละอองฝอย 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC 20S1061 
NFPA Code: H3; F4; R0. 

เก็บในที่เย็นและปองกันไฟ 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : กาซอัดแหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : กาซผสมกับอากาศเกิดเปนสวนผสมที่สามารถระเบิดไดงาย 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดควันที่เปนพิษ รวมท้ังไนโตรเจน ออกไซด สารละลายในนํ้าเปนดางแกซึ่งมีฤทธิ์กัด
กรอน ทําปฏิกิริยารุนแรงกับกรดและสารออกซิไดซที่แรง สารน้ีทําลายพลาสติก ยาง สารเคลือบ สารทําลายทองแดง โลหะผสมสังกะสี 
อะลูมิเนียม และโลหะชุบผิว 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm (as TWA) ; 15 ppm (STEL) ; (ACGIH 2002). 
MAK: 10 ppm, 13 mg/m3; Peak limitation category: I(1) Pregnancy risk group: D (DFG 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะกัดกรอนดวงตา และทางเดินหายใจ การหายใจสารน้ีเขาไปในระดับสูงอาจทําใหเกิด
ปอดบวมนํ้า(ดูหมายเหตุ) อาการอาจปรากฏภายหลัง ควรอยูใตการดูแลของแพทย  
การระเหยของของเหลวอยางรวดเร็วอาจทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัดได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -6   ํC 
จุดหลอมเหลว : -93   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.7(ของเหลว) 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : ดีมาก 
ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C : 304 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.07 
จุดวาบไฟ : กาซไวไฟ 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง: 430   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 4.9-20.7 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : - 0.71  

หมายเหตุ 
ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว อาการปอดบวมนํ้ามักจะไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรง
ขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาระบบการหายใจที่เหมาะสมโดย
ทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย   
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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


