
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2002 
N,N-Dimethylmethanamine TMA  

CAS#              :  75-50-3                                 C3H9N / (CH3)3N 
RTECS#         :  PA0350000                           Molecular mass : 59.1 
UN#                :  1083 (anhydrous)                                       
EC Annex 1 Index #  :  612-001-00-9 
EC/EINECS # :  200-875-0 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง ปลอย
ใหไฟคอยๆดับไปเอง ในกรณีอื่นๆ 
ดับไฟดวยผงดับเพลิง และ 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของกาซ/
อากาศท่ีระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการ
ระเบิดได ใชเครื่องมือที่ไมเกิด
ประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ  
ปวดศรีษะ เจ็บคอ  
หายใจลําบาก หายใจถ่ีๆ 
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย 
 

ทางผิวหนัง เกิดอาการนํ้าแข็งกัด สวมถุงมือปองกันความเย็น 
สวมเสื้อผาปองกัน  

 เมื่อเกิดอาการนํ้าแข็งกัดใหลางดวย
นํ้าจํานวนมาก หามถอดเสื้อผาออก  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด ตาพรา  สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่ ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบายอากาศ ทําการระบายอากาศ เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง 
หามพนนํ้าลงบนสารที่เปนของเหลวโดยตรง กําจัดไอสารดวยการพนนํ้าเปนฝอย (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่
ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว)   
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1083 
NFPA Code: H3; F4; R0. 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารหนักกวาอากาศ และสามารถไหลไปตามพ้ืนจึงทําใหติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดกาซพิษ รวมท้ัง ไนโตรเจนออกไซด สารท่ีละลายในนํ้าเปนดางแก 
สารจะทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรดและกัด สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดส เอทธิลีนออกไซด สารสามารถทําลายโลหะ 
เชน ทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม ดีบุก และโลหะผสม(ทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม ดีบุก) 
 คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm( as TWA); 15 ppm( as STEL); (ACGIH 2002). 
MAK: 2 ppm 4.9 mg/m³ Peak limitation category: I(2) Pregnancy risk group: C (DFG 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ  
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของกาซในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารจะกัดกรอนดวงตาและทางเดินหายใจอยางรุนแรง การระเหยของสารอยางรวดเร็วจะทําให
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด การสูดดมสารจะทําใหเกิดอาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได ควรอยูภายใตการดูแล
ของแพทย  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 3   ํC 
จุดหลอมเหลว : -117   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.6 (ของเหลว) 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : ละลายไดดีมาก 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 187 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2 
จุดวาบไฟ : กาซไวไฟ 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 190   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.0-11.6 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.2 

หมายเหตุ 
ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะ
รุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันที
โดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2006 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


