
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มิถุนายน 2003 
1,2-Diaminoethane 1,2-Ethanediamine Dimethylenediamine  

CAS#              :   107-15-3  H2NCH2CH2NH2 / C2H8N2 
RTECS#         :   KH8575000  Molecular mass: 60.1  
UN#                :   1604 
EC Annex 1 Index #  : 612-006-00-6  
EC/EINECS #  : 203-468-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟ 

เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่  

สารดับเพลิงผง  นํ้าฉีด 
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 34   ํC 
อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 34   ํC 
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 
 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ 
หายใจถ่ีๆ  เจ็บคอ 
หายใจมีเสียงหวีด 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ผิวหนังไหม ปวด สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรือ
อาบนํ้า  นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
ไหมลึกรุนแรง 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน 
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ใหด่ืมนํ้า1-2 แกว 
หามทําใหอาเจียน  นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ทําการดูดระบายอากาศ  เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด  เก็บหรือ
ตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่มีฝาปด  ใชทรายหรือ
สารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้ง
ในที่ปลอดภัย  หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม  ใชเครื่องปองกัน
พิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification UN Classification 

Symbol: C 
R: 10-21/22-34-42/43 
S: (1/2-)23-26-36/37/39-45 

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

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80S1604 
NFPA Code: H 3; F 2; R 0; 

เก็บในที่กันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  กรด 
สารประกอบอินทรียคลอริเนต  อาหารและอาหารสัตว   
เก็บในที่แหง 

 
 

ETHYLENEDIAMINE เอทธิลีนไดเอมีน ICSC :0269 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวดูดความช้ืน ไมมีสีถึงมีสีเหลือง  มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหมไดควันพิษ (nitrogen oxides)  สารมีฤทธิ์เปนดางแกปานกลาง  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ
สารประกอบอินทรียคลอริเนต  กรดออกซิไดซอยางแรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 10 ppm as TWA; (skin); A4; (ACGIH 2003). 
MAK: IIb (not established but data is available) sensitization of respiratory tract and skin (Sah); (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม ทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ กัดกรอนทางเดินอาหาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:  การสัมผัสทางผิวหนังซ้ําๆ หรือระยะยาวอาจทําใหผิวหนังอักเสบ  ผิวหนังไวตอ
สิ่งกระตุน  การไดรับสัมผัสทางปอดอาจทําใหเกิดอาการหอบหืด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 117   ํC 
จุดหลอมเหลว : 8.5   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.9 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 1.4 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.1 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 34  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 385   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.5-16.6 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -1.2 
ความหนืด : 0.0154 cP (25  ํC) @31 
pH : 11.9 (25°C, 25% soln)@30,31; pH:11.8 (at 5g/l water)@25 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 

อาการหอบหืด มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง  อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและให
แพทยตรวจและสังเกตอาการ  ผูที่เคยมีอาการหอบหืดจากสารเคมีน้ีควรหลีกเล่ียงการสัมผัสสารน้ีอีก  หามนําชุดทํางานกลับบาน 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนมกราคม 2008 ในสวนการปฐมพยาบาลเมื่อกลืนกิน  

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 


