
ชื่อสารเคมี  N,N-DIMETHYLFORMAMIDE N,N ไดเมทธิลฟอรมาไมด ICSC :0457 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2000 
 Dimethylformamide  

DMF  
DMFA  
N-Formyldimethylamine 

CAS # 68-12-2 C3H7NO / HCON(CH3)2

RTECS # LQ2100000 Molecular mass: 73.09 
UN# 2265  
EC Index # 616-001-00-X  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟ เมื่อไฟไหมใหควัน (หรือกาซ) 

ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ
หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุด
ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่
หามสัมผัสกับสารออกซิไดซ

ใชผงดับเพลิง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล น้ําฉีด 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 58   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศที่ระเบิดได

ที่อุณหภูมิสูงกวา 58   ํC  ทําเปน
ระบบปด ทําการระบายอากาศ

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํารอบถังเก็บ

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ

 

การสูดดม ปวดทอง ทองเสีย คลื่นไส อาเจียน 
หนาแดง 

มีการดูดระบายอากาศ
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
น้ําและทําความสะอาดผิวหนังดวย
น้ําและสบู นําสงแพทย

ทางดวงตา ตาแดง ปวด สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน  หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมทั้ง
เครื่องชวยหายใจติดตัว ทําการดูดระบายอากาศ เคลื่อนยายแหลงที่ติด
ไฟไดทั้งหมด เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทให
มากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย

EU Classification Symbol: T 
R: 61-20/21-36 S: 53-45 
Note: [E]  

UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: III 



ชื่อสารเคมี  N,N-DIMETHYLFORMAMIDE N,N ไดเมทธิลฟอรมาไมด ICSC :0457 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S2265 or 30GF1-III  
NFPA Code: H1; F2; R0; 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง สารฮาโลเจน
 

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ของเลวไมมีสีถึงเหลือง มีกลิ่นเฉพาะตัว
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือโดยการเผาไหม ทําใหเกิดควันพิษรวมถึงไนโตรเจนออกไซด ทําปฏิกิริยาอยาง
รุนแรงกับสารออกซิไดซ ไนเตรท และ ฮาโลจีเนตไฮโดรคารบอน ทําลายพลาสติกและยางบางชนิด
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 10 ppm as TWA; (skin); A4 (ไมจําแนกเปนสารกอมะเร็งในมนุษย); BEI issued; (ACGIH 
2004). MAK: 5 ppm, 15 mg/m³; Peak limitation category: II(4); skin absorption (H); Pregnancy risk group: B; (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป และเขาทางผิวหนัง
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางชาๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา สารนี้อาจมีผลตอตับ ทําใหเกิดดีซาน ดูหมายเหตุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารนี้อาจมีผลตอตับ ทําใหการทํางานบกพรอง ผลการศึกษาในสัตวทดลองคาดวา
สารนี้อาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 153°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.5 

จุดหลอมเหลว : -61°C ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.00 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.95 จุดวาบไฟ : 58°C c.c. 

การละลายในน้ํา : ละลายน้ํา อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 445°C  

ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : ประมาณ 492 คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 2.2-15.2 ที่ 100°C 

 สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 

หมายเหตุ 

 

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 

 


