
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 2002 
N,N-Diethylethanolamine 2-Diethylaminoethyl alcohol DEAE  

CAS#              :   100-37-8 (C2H5)2NC2H4OH 
RTECS#         :   KK5075000   Molecular mass: 117.2 
UN#                :   2686 
EC Index#      :   603-048-00-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟ 

เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่  

นํ้าฉีด สารดับเพลิงผง   
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 52   ํC 
อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 52   ํC 
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 
 

การสูดดม ไอ  คล่ืนไส เจ็บคอ อาเจียน 
มึนงง 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน   
ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม 
แดง ปวด 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรือ
อาบนํ้า  นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ใหด่ืมนํ้ามากๆ 
หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทให
มากที่สุด ลางสวนที่เหลือดวยนํ้ามากๆ  ใชเครื่องปองกันพิเศษสวน
บุคคล: เครื่องชวยหายใจสําหรับไอและกาซสารเคมีอินทรีย 

EU Classification UN Classification 
Symbol: C 
R: 10-20/21/22-34 
S: (1/2-)-25-26-36/37/39-45 

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

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
NFPA Code: H 3; F 2; R 0;  
Transport Emergency Card: TEC (R)-80GCF1-II 

เก็บในที่กันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก 
เก็บในที่แหงและเย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวดูดความช้ืน ไมมีสี  มีกล่ินเฉพาะ  
อันตรายทางเคมี : เมื่อติดไฟใหกาซพิษ (nitrogen oxides) สารทําปฏิกิริยากับกรดแก และสารออกซิไดซอยางแรง 
 

2-DIETHYLAMINOETHANOL 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธานอล ICSC :0257 



ขอมูลสําคัญ 

คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 ppm as TWA; (skin); (ACGIH 2004).  
MAK: 5 ppm, 24 mg/m³; Peak limitation category: I(1); skin absorption (H); Pregnancy risk group: D; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม ทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา และระคายเคืองอยางรุนแรงกับผิวหนังและทางเดินหายใจ  
สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 163   ํC 
จุดหลอมเหลว : -70   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.88 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 2.8 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 52  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 250   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.9-28 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.46 

หมายเหตุ 

เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
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2-DIETHYLAMINOETHANOL 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธานอล ICSC :0257 

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 


