
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1997 
DIPA  
N-(1-Methylethyl)-2-propanamine 

CAS #  108-18-9  C6H15N / CH3CH(CH3)NHCH(CH3)CH3  

RTECS #  IM4025000  Molecular mass: 101.2  

UN #  1158    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 
หามสัมผัสกับสารออกซิไดซ 

สารดับเพลิงผง  โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล น้ําฉีด 
คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด สวนผสมของกาซ/อากาศ 
เกิดระเบิดได

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 
ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน การตอสายดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ  
ปวดศีรษะ คลื่นไส  
หายใจถี่ๆ อาการอาจเกิดขึ้น
ภายหลัง(ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่งนั่ง
ครึ่งนอน  ถาจําเปนใหชวยหายใจ  
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ปวด แผลพุพอง  
 

สวมเสื้อผาปองกัน ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆ แลว ถอด
เสื้อผาที่เปอนสารเคมีออกลางดวยน้ํา
อีกครั้ง นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง ปวดแสบ
ปวดรอน คลื่นไส ช็อกหรือลม
ฟุบ เจ็บคอ 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน   
นําสงแพทย 

DIISOPROPYLAMINE ไดไอโซโพรพิลามีน ICSC :0449 

 
 
 



การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะปดสนิทให
มากที่สุดเทาที่จะมากได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย  
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย   
หามลางสารลงทอระบายน้ํา 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, C 
R: 11-20/22-34 
S: (1/2-)-16-26-36/37/39-45 

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

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

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก เก็บในที่เย็น ปดสนิท 
เก็บในหองที่มีการถายเทอากาศที่ดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ และสามารถไหลไปตามพื้นได จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได   
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน ไดควันพิษของ nitrogen oxides สารมีฤทธิ์เปนดางแก สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ
กรดและกัดกรอนทองแดง สังกะสีและโลหะผสมโลหะเหลานี้ อลูมิเนียม เหล็กชุบผิว สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซทําให
เกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด สารทําลายพลาสติกบางชนิด
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV : 5 ppm as TWA; (skin); (ACGIH 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอสาร ผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารที่จะทําใหอากาศเปนอันตรายไดอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :น้ําตาไหล ไอสารกัดกรอนดวงตา และทางเดินหายใจ การสูดดมไอสารเขาไปอาจทําใหเกิดอาการ
ปอดบวมน้ํา(ดูหมายเหตุ)  เมื่อดวงตาสัมผัสไอสารหรือของเหลวอาจทําใหรบกวนการมองเห็น การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได  
ผลอาจเกิดในระยะเวลาตอมาได ควรไดรับการดูแลจากแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังทําใหผิวหนังอักเสบ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 84  ํC 
จุดหลอมเหลว : (ดูหมายเหตุ) -61   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.72 
การละลายในน้ํา : ไมละลายน้ํา 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 9.3 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.5
จุดวาบไฟ : -6  ํC o.c.(open cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 316   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 0.8-7.1 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 1.64 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

หมายเหตุ 

ในรายงานอื่นจุดหลอมเหลว  -91  ํC และ -96  ํC อาการปอดบวมน้ํา มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะ
รุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก  ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันที โดย
แพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2004 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสได
จากการทํางาน EU classification และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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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 

 


