
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2006 
Acetic acid dimethylamide Dimethylacetamide  

CAS#              :   127-19-5  C4H9NO / CH3CON(CH3)2 
RTECS#         :   AB7700000  Molecular mass: 87.1  
EC Annex 1 Index #  :  616-011-00-4 
EC/EINECS #  :  204-826-4 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได 
เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
  

สารดับเพลิงผง  นํ้าฉีด 
โฟมชนิดที่ทนตอแอลกอฮอล  
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 63   ํC 
อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 63   ํC 
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  

 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยโดย
เครงครัด 

หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม ปวดศรีษะ  คล่ืนไส ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม 
แดง (ดูหัวขอการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา  สวมหนากากปองกัน ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง ทองเสีย 
(ดูหัวขอการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  ใหด่ืมนํ้า 1-2 แกว 
หามทําใหอาเจียน  
ถารูสึกไมดีขึ้นใหนําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมี 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทให
มากที่สุด ใชทรายหรือสิ่งดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย   

Note: E 
EU Classification GHS Classification 

Symbol: T 
R: 61-20/21 
S: 53-45 

อันตราย 
ทําใหตับถูกทําลายเมื่อไดรับสัมผัสสาร
ทางผิวหนังในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ  

 

 

N,N-DIMETHYLACETAMIDE N,N-ไดเมทธิลอะเซตาไมด ICSC :0259 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
NFPA Code: H 2; F 2; R 0; เก็บในภาชนะปดสนิท  ทําการดูดระบายอากาศตามแนวพ้ืน 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวคลายนํ้ามัน ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน ทําใหเกิดควันที่เปนพิษ  สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 10 ppm as TWA; (skin); A4 (not classifiable as a human carcinogen); BEI issued 
(ACGIH 2006). EU OEL: 36 mg/m³ as TWA, 72 mg/m³ as STEL (skin) (EU 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม และทางผิวหนัง 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขีดอันตรายไดอยางชาๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  สารน้ีมีผลตอตับ ทําใหตับทํางานเสียไป  จากการทดลองในสัตวพบวาสารน้ีอาจ
เปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 165   ํC 
จุดหลอมเหลว : -20   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.94 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํC : 0.33 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.01 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 63  ํC  c.c. 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 490   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.8-11.5 
สมัประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.77 

หมายเหตุ 

อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ  
ไมมีกล่ินเตือนเม่ือสารมีความเขมขนถึงขั้นเปนพิษ 

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 


