
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
Methanamine, N-methyl DMA (บรรจุถัง)  

CAS#              :   124-40-3  (CH3)2NH / C2H7N  
RTECS#         :   IP8750000  Molecular mass: 45.1  
UN#                :   1032 
EC#           :   612-001-00-9 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก 
เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟและ 
หามสูบบุหรี ่

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง 
ปลอยใหไฟคอยๆดับไปเอง 
ในกรณีอื่นดับไฟดวยนํ้า  
โฟมชนิดที่ทนตอแอลกอฮอล   
ผงดับเพลิง  คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
กาซ/อากาศท่ีระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 
ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยโดย
เครงครัด 

 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ  
ปวดศรีษะ  หายใจลําบาก 
หายใจถ่ีๆ เจ็บคอ  
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่ง
น่ังครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวย
หายใจ  นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่สัมผัสของเหลวจะเกิด
อาการนํ้าแข็งกัด 
 

สวมถุงมือปองกันความเย็นและ
เสื้อผาปองกัน 

อาการนํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้ามากๆ 
หามถอดชุดทํางานหรือเสื้อผาออก 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบายอากาศ 
เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด  หามฉีดนํ้าไปบนของเหลวโดยตรง กําจัดกาซ
ดวยการฉีดนํ้าเปนละอองฝอย  หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม 
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว) 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F+, Xn 
R: 12-20-37/38-41 
S: (2-)-16-26-39 

UN Hazard Class: 2.1 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1032  
NFPA Code: H3; F4; R0; 

เก็บในที่กันไฟได  เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลว  ไมมีสี  มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : เปนกาซหนักกวาอากาศและอาจไหลไปตามพ้ืน จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหมทําใหเกิดควันที่เปนพิษ รวมท้ัง nitrogen oxides  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ
อยางแรงและปรอท ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด  สารทําลายทองแดง  โลหะผสมสังกะสี  อลูมิเนียม  โลหะชุบผิว และ
พลาสติก  สารละลายในนํ้าเปนดางแก  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรดไดสารท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน  
ดูICSC 1485  Dimethylamine  สารละลายในนํ้า 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm as TWA; 15 ppm as STEL; A4; (ACGIH 2003).  
EU OEL: 2 ppm, 3.8 mg/m³ as TWA; 5 ppm, 9.4 mg/m³ as STEL; (EU 1998).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม  
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของกาซในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจ ุ

ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารจะระคายเคืองอยางรุนแรงตอดวงตาและทางเดินหายใจ  การสูดดมสารปริมาณมากอาจทําให
เกิดอาการปอดบวมนํ้า(ดูหมายเหตุ) ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง  ควรไดรับการดูแลจากแพทย  สารระเหยของสารอยางรวดเร็วอาจทําใหเกิด
อาการนํ้าแข็งกัด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 7.0   ํC 
จุดหลอมเหลว : -92.2   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.7 
การละลายในนํ้า : 354 g/100ml 
ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํC : 203 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.6 
จุดวาบไฟ : กาซไวไฟ 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 400   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.8-14.1 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.2 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 

ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว  อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะ
รุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันที
โดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย หามพนนํ้าบนถังบรรจุที่รั่ว (เพ่ือปองกันการกัดกรอนของถังบรรจุ) ดู ICSC1485 Dimethylamine, 
aqueous solution. 
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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 


