
DIETHYLAMINE ไดเอทธิลามีน ICSC :0444 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2008 
N,N-Diethylamine  
N-Ethylethanamine  
Diethamine 

CAS #  109-89-7  C4H11N / (C2H5)2NH  

RTECS #  HZ8750000  Molecular mass: 73.1  

UN #  1154  

EC Annex 1 Index #  612-003-00-X  
 

 

    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไวไฟ เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ
กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

สารดับเพลิงผง  โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล น้ําฉีดมากๆ 
คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด สวนผสมของกาซ/อากาศ 
เกิดระเบิดได

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม การ
ปลอยทิ้งหรือการขนสง 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา ทําการดับไฟจากที่
กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยทุกกรณี 
การสูดดม เจ็บคอ ไอ หายใจถี่ๆ  

ปวดแสบปวดรอนหลังกระดูก
หนาอก  หายใจลําบาก  อาการ
อาจเกิดขึ้นภายหลัง (ดูหมาย
เหตุ) 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่งนั่ง
ครึ่งนอน  นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง แดง ปวด แผลพุพอง 
ผิวหนังไหมรุนแรง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆ อยางนอย 15 
นาที แลวถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมี
ออกแลวลางน้ําอีกครั้ง  นําสงแพทย
ทันที 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ไหม สวมแวนนิรภัย หนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอนในลําคอและ
หนาอก ปวดทอง ทองเสีย 
อาเจียน ช็อกหรือลมฟุบ 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทยทันที 

 
 



การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ใชเครื่อง
ปองกันสารเคมีสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวย
หายใจติดตัว  เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง หามปลอย
สารออกสูสิ่งแวดลอม หามลางสารลงทอระบายน้ํา ดูดระบาย
อากาศ เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะ
พลาสติกปดสนิท เก็บกวาดสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง แลวนําไป
ทิ้งในที่ปลอดภัย   

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได 
ใหนําบรรจุภัณฑนั้นไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท 
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, C 
R: 11-20/21/22-35 
S: (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-
45 

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

GHS Classification 
อันตราย 
ไอสารและสารเหลวไวไฟมาก 
อันตรายถากลืนกิน 
เปนพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง 
อันตรายถาสูดดม 
เปนสาเหตุใหผิวหนังไหมอยางรุนแรงและดวงตาถูกทําลาย 
อาจทําใหทางเดินหายใจระคายเคือง 
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1154 or 30GFC-II 
NFPA Code: H3; F3; R0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก 
สารอินทรีย อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็น ปดสนิท เก็บใน
ภาชนะดั้งเดิม เก็บในพื้นที่ที่ไมมีทอระบายน้ําเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกลิ่นฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ และสามารถไหลไปตามพื้นได จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได   
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือเมื่อเผาไหมไดควันพิษ รวมทั้ง  nitrogen oxides สารมีฤทธิ์ดางแกปานกลาง 
สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง กรดและสารประกอบอินทรีย ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด สารทําลายโลหะ 
พลาสติกบางประเภท ยางและสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm as TWA, 15 ppm as STEL (skin) A4 (ไมจําแนกเปนสารกอมะเร็งในมนุษย); 
(ACGIH 2008).EU OEL: 5 ppm as TWA, 10 ppm as STEL (EU 2002).
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอสาร ผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารที่จะทําใหอากาศเปนอันตรายเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร การสูดดมไอสารเขาไปอาจทําให
เกิดอาการปอดบวมน้ํา แตจะเกิดหลังจากที่กัดกรอนดวงตาและ/หรือทางเดินหายใจแลว การสูดดมอาจทําใหปอดอักเสบ การไดรับสัมผัส
สารในขนาดสูงอาจทําใหเกิดอาการบวมที่คออยางรุนแรง ควรไดรับการดูแลจากแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  อาจมีผลตอปอดถาไดรับสัมผัสไอสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ สารอาจมีผล
ตอฟน ทําใหฟนผุกรอนได 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 55.5   ํC 
จุดหลอมเหลว : -50   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.7 
การละลายในน้ํา : ละลายน้ํา 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 25.9
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.5 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.4 
จุดวาบไฟ : -28  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 313   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1.8-10.1 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 0.58 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

หมายเหตุ 

อาการปอดบวมน้ํา มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก  ตองใหพักและ
ใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันที โดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย หามนําชุดทํางานกลับ
บาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

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 

 


