
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2002 
                                                                         N,N-Diethylethanamine 
CAS#              :  121-44-8                               C6H15N / (C2H5)3N 
RTECS#         :  YE0175000                           Molecular mass : 101.2 
UN#                :  1296                                       
EC Annex 1 Index #  :  612-004-00-5 
EC/EINECS # :  204-469-4 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ 

ใชโฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
สารดับเพลิงผง  
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการ
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม ไอ เจ็บคอ หายใจถ่ีๆ  

หายใจลําบาก ปวดศรีษะ 
มึนงง ออนเพลีย คล่ืนไส 
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย 
 

ทางผิวหนัง แดง ผิวหนังไหม ปวด สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าจํานวนมากหรือ
อาบนํ้า นําสงแพทย  

ทางดวงตา ปวด แดง ตาพรา เห็นภาพเลือน
สีฟาและแสงกระจาย  
สูญเสียการมองเห็นช่ัวคราว 
แผลไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน 
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้า 1–2 แกว นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่ ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว ทําการระบายอากาศ เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟ
ไดทั้งหมดใหหาง เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสใน
ภาชนะปดสนิท ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่ 
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย 
หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification UN Classification 

Symbol: F, C 
R: 11-20/21/22-35 
S: (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45 

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

 
 
 

TRIETHYLAMINE ไตรเอทธิลลามีน ICSC :0203 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1296 
NFPA Code: H3; F3; R0 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได 
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว ดูอันตรายทางเคมี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารหนักกวาอากาศ และสามารถไหลไปตามพ้ืนจึงทําใหติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดกาซที่มีฤทธิ์ระคายเคืองและกาซพิษ รวมท้ัง ไนโตรเจนออกไซด สารเปนดางแก 
สารจะทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรดและกัดกรอนอลูมิเนียม สังกะสี ทองแดงและโลหะผสม(ที่มีสวนประกอบเปนอลูมิเนียม สังกะสี 
ทองแดง)เมื่อสัมผัสกับความช้ืน  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดสอยางแรงทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิด สารสามารถ
ทําลายพลาสติก ยางและสารเคลือบบางชนิด 
 คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: ( as TWA) 1 ppm;( as STEL) 3 ppm; (skin), A4; (ACGIH 2002). 
EU OEL: 2 ppm, 8.4 mg/m³ (as TWA); 3 ppm, 12.6 mg/m³ (as STEL); (skin); (EU 2000). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ ทางผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : สารจะกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร การสูดดมสารจะทําใหเกิด
อาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 89   ํC 
จุดหลอมเหลว : -115   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.7 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 17 (ละลายไดดี) 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 7.2 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.5 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.2 
จุดวาบไฟ : -17   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 230   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.2-8 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.45 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
สารน้ีกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  

หมายเหตุ 
อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและ
ใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมสามารถใชกล่ิน
ของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารได เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือน
กรกฎาคม 2007 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน การปฐมพยาบาลเมื่อกลืนกิน และการดับไฟ 
IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 

                                                                                                                                                                                                                             

 

TRIETHYLAMINE ไตรเอทธิลลามีน ICSC :0203 

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 


