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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
DIETHANOLAMINE
1. การบ่ งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์:
DIETHANOLAMINE
การนาไปใช้:
สารเคมีสาหรับอุตสาหกรรม
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย:
บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จากัด
82/80 ซอยเอกมัย 22 (นวลน้อย) ถนนสุ ขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
เบอร์แฟกซ์:
0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
เบอร์โทรฉุกเฉิน:
0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
2. การบ่ งชี้ความเป็ นอันตราย
องค์ ประกอบของฉลาก
รู ปภาพ

คาสัญญาณ
อันตราย
ข้ อความแสดงอันตราย:
1.) ทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
2.) อาจจะเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ หากกลืนกินและเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ
3.) อาจจะทาให้เกิดการมึนงง หรื อวิงเวียนศรี ษะ
4.) เป็ นพิษกับสิ่ งมีชีวติ ในน้ า มีผลกระทบในระยะยาว
5.) มีขอ้ สงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริ ญพันธุ์หรื อทารกในครรภ์
ข้ อควรระวัง:
1.) หลีกเลี่ยงการสู ดดม ควัน/ไอ/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์
2.) หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
3.) หากกลืนกิน นาส่ งโรงพยาบาลโดยด่วน
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4.) หากเข้าตาให้ลา้ งด้วยน้ าสะอาด 15 นาที
5.) หากสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนออกทันที ล้างผิวด้วยน้ าสะอาด/ใช้น้ าฝักบัว
3. องค์ ประกอบและข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
ชื่อพ้อง:ไม่มีขอ้ มูล
ส่ วนผสม
DIETHANOLAMINE
4. มาตรการปฐมพยาบาล
การหายใจเข้ าไป:

การสั มผัสผิวหนัง:

การสั มผัสดวงตา:
การกลืนกิน:

เปอร์ เซ็นต์ (โดยนา้ หนัก)
100

รหัส CAS NO.
111-42-2

เมื่อสัมผัสกับไอระเหย และหมอกปริ มาณมาก ให้เคลื่อนย้ายรับอากาศบริ สุทธิ์ รับ
การรั ก ษาเฉพาะทางหากจ าเป็ น รี บ นาส่ ง แพทย์ท นั ที หากผูป้ ่ วยไม่ หายใจ หรื อ
ผิดปกติให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจ และให้ออกซิ เจน
ล้า งบริ เ วณผิวหนัง ที่ สั ม ผัส ด้ว ยน้ า อย่า งน้อ ย 15 นาที ถอดเสื้ อผ้า และรองเท้า ที่
ปนเปื้ อนออก ท าความสะอาดเสื้ อผ้า ที่ ปนเปื้ อนก่ อนนากลับมาใช้ใหม่ รี บนาส่ ง
แพทย์ทนั ที ถอดเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อน, รองเท้า และแยกออกจากกัน สวมถุงมือเมื่อล้าง
ตัวผูป้ ่ วย และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อน
อย่าถูตา ล้างตาด้วยน้ าปริ มาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที โทรหาแพทย์ และรี บ
นาส่ งแพทย์ทนั ที
ดูอาการว่าควรทาให้อาเจียนหรื อไม่ ปรึ กษาแพทย์ ล้างปากด้วยน้ าทันที และรี บ
นาส่ งแพทย์ทนั ที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม
น้ าละอองฝอย โฟมแอลกอฮอล์ เคมีแห้ง คาร์ บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ห้ามใช้
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นอันตรายทีเ่ กิดจากการลุกไหม้ ของผลิตภัณฑ์
ไม่มีขอ้ มูล
อุปกรณ์ ป้องกันพิเศษและข้ อควรระวัง สาหรับนักผจญเพลิง
สวมชุดป้ องกันเต็มรู ปแบบและเครื่ องช่วยหายใจที่มีแรงดัน
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล :
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสู ดดม ไอระเหย หมอก
ควัน หรื อแก๊ส ควรมีการระบายอากาศที่เพียงพอ
ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้อม: ป้ องกันการรั่วไหล หรื อหก หากทาได้อย่างปลอดภัย อย่าให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ ท่อ
ระบายน้ า หลีกเลี่ยงการปล่อยลงสู่ สิ่งแวดล้อม
วิธีการและวัสดุสาหรับกักเก็บและทาความสะอาด:
ดูดซับสารด้วยวัสดุดูดซับที่เฉื่อย และทิ้งเป็ นของเสี ยอันตราย เก็บในภาชนะที่
เหมาะสมและปิ ดภาชนะสาหรับการกาจัด
7. การขนถ่ าย เคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และเก็บรักษา
ข้ อควรระวังในการขนถ่ ายเคลือ่ นย้าย ใช้ งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:
หลีกลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการสู ดดมไอระเหยและละออง เก็บให้ห่างจากแหล่งกาเนิ ดประกายไฟ
ห้ามสู บบุหรี่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าสถิตย์
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้ อห้ ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ ากันไม่ ได้ :
ปิ ดฝาให้แน่น และเก็บในสถานที่มีอุณหภูมิที่แห้งและเย็น และระบายอากาศได้ดี
8. การควบคุมการรับสั มผัสและการป้องกันส่ วนบุคคล
ค่ าขีดจากัดทีย่ อมให้ รับสั มผัสได้ ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 2 mg/m3 (0.46 ppm)
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์น้ ีควรใช้งานในตูด้ ูดควันหรื อที่ที่มีพดั ลมระบายอากาศ
มาตรการป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
การป้องกันระบบหายใจ:

ต้องสวมใส่ หน้ากากกรองสารเคมี

การป้องกันมือ:

สวมถุงมือป้ องกันสารเคมีขณะปฏิบตั ิงาน

การป้องกันดวงตา:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ควรใส่ แว่นตาชนิดป้ องกันเคมี อย่าสวมใส่ คอน
แทคเลนส์

การป้องกันผิวหนังและร่ างกาย:

ผูป้ ฏิบตั ิงานควรล้างผิวหนังที่สัมผัสเป็ นเวลานานด้วยสบู่และน้ า เสื้ อผ้า
ทางานสกปรกควรซักหรื อซักแห้ง

มาตรการสุ ขอนามัย:

เปลี่ยนเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อนทันที ทาครี มป้ องกันผิวหนัง ล้างมือและล้างหน้า
หลังการทางาน
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ สี และกลิน่ : ของเหลวใส กลิ่นแอมโมเนีย
จุดหลอมเหลว : 27°C
ความเป็ นกรดด่ าง (pH) : 11.5
จุดเดือด : 269.9°C
ความดันไอ : 0.028 hPa at 25°C
ค่ าจากัดต่าสุ ดของการระเบิด : 1.0% Vol
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้ เอง : ไม่มีขอ้ มูล
ค่ าขีดจากัดของกลิน่ ที่รับได้ :ไม่มีขอ้ มูล

อัตราการระเหย : ไม่มีขอ้ มูล
ความหนาแน่ น : 1.0919 g/cm3 ที่ 20 °C
การละลายนา้ : ผสมได้
ความหนืด : ไม่มีขอ้ มูล
ความหนาแน่ นของไอ : ม่มีขอ้ มูล
ค่ าจากัดสู งสุ ดของการระเบิด : 17%Vol
จุดวาบไฟ : 154.4 °C
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มี
ข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว :ไม่มีขอ้ มูล
ความสามารถในการละลายในตัวทาละลายอืน่ ๆ :ไม่มีขอ้ มูล
ค่ าสั มประสิ ทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อนา้ :ไม่มีขอ้ มูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
ความเสถียรทางเคมี:
ไม่มีขอ้ มูล
การเกิดปฏิกริ ิยา:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นไปได้ ในการเกิดปฏิกริ ิยาอันตราย: ไม่มีขอ้ มูล
สภาวะทีค่ วรหลีกเลี่ยง:
ผลิตภัณฑ์น้ ีทาปฏิกิริยารุ นแรงกับกรด
วัสดุทเี่ ข้ ากันไม่ ได้ :
ตัวออกซิไดซ์แรง สารนี้กดั กร่ อนทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม และอัลลอยด์
ความเป็ นอันตรายของสารทีเ่ กิดจากการสลายตัว: ระดับความเป็ นพิษของแอมโมเนีย ที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, irritating aldehydes, ketones อาจเกิดจากการเผาไหม้ใน
อากาศที่มีจากัด
11. ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน:
อาการทีป่ รากฏ:
ความเป็ นพิษเรื้อรัง:

LD50 (Oral, rat): 1.41 g/kg
LD50 (Dermal, rat): >5.00 g/kg
ไม่มีขอ้ มูล
ในการศึกษาความเป็ นพิษเรื้ อรั งโดยการรับสาร (2 ปี ) ซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจาก
โครงการพิ ษ วิ ท ยาแห่ ง ชาติ (NTP) หนู ต ัว ใหญ่ แ ละหนู ต ัว เล็ ก เมื่ อ สั ม ผัส
Diethanolamine (DEA) ทั้งหนูตวั ผูแ้ ละตัวเมียมีอตั ราการเกิดเนื้ องอกในตับมากขึ้น
และหนูตวั ผูม้ ีอตั ราการเกิดเนื้องอกในไตเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามหนูเพศผูแ้ ละเพศ
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ข้ อมูลเพิม่ เติมทางพิษวิทยา:

หญิงไม่ได้แสดงให้เห็ นถึ งอัตราการเกิดเนื้ องอกเพิ่มขึ้น "ไม่มีหลักฐาน" ของมะเร็ ง
ในหนู เพศผูแ้ ละเพศเมียและ "หลักฐานที่ชัดเจน" ของมะเร็ งตับและไตในหนู ตวั ผู้
และ "หลักฐานที่ชดั เจน" ของมะเร็ งตับในหนูเพศเมีย
ไม่มีขอ้ มูล

12. ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อปลา:
DEA คาดว่าจะมีความเป็ นพิษต่าต่อสิ่ งมีชีวิตในน้ า
ความเป็ นพิษต่อสาหร่ าย:
ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อไรน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ: ไม่มีขอ้ มูล
ความเป็ นพิษต่อแบคทีเรี ย:
ไม่มีขอ้ มูล
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
DEA สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้และไม่คาดว่าจะมีอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ:
DEA ไม่คาดว่าจะสะสมทางชีวภาพ (log Kow = -1.43)
การเคลื่อนย้ายในดิน:
DEA ไม่คาดว่าแยกและดูดซับดินหรื อตะกอนอย่างมีนยั สาคัญ
ผลกระทบในทางเสี ยหายอื่นๆ:
ไม่มีขอ้ มูล
13. ข้ อมูลการกาจัดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ :

บรรจุภัณฑ์ ปนเปื้ อน:
14. ข้ อมูลการขนส่ ง
การขนส่ งทางบก
ไม่มีการควบคุม
การขนส่ งทางนา้
ไม่มีการควบคุม
การขนส่ งทางอากาศ
ไม่มีการควบคุม

จัดการผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามระเบียบของท้องถิ่น ประเทศ หรื อกฏระเบียบด้าน
สิ่ งแวดล้อมติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การกาจัดของเสี ยที่ได้รับใบอนุญาตในการกาจัดของ
เสี ยเหล่านี้ ละลายหรื อผสมกับวัสดุดว้ ยตัวทาละลายที่ติดไฟเผาในเตาเผาสารเคมี
หลังจากเผาแล้วทาการฟอกอากาศ
จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้ ส่ งบาบัดและกาจัด

บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด (สานักงานใหญ่)
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15. ข้ อมูลด้ านกฎบังคับ
GHS – ระบบการติดฉลาก:
ข้ อความแสดงอันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
ข้ อควรระวัง
ไม่มีขอ้ มูล
สั ญลักษณ์อันตราย
ไม่มีขอ้ มูล
R - phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
S - phrase(s)
ไม่มีขอ้ มูล
16. ข้ อมูลอืน่ ๆ
บริ ษทั โมเดอนเคมีเคิล จากัด ให้ขอ้ มูลและข้อแนะนาในเอกสารนี้ อา้ งอิงตามข้อมูลที่ผผู ้ ลิตมี และน่ าเชื่ อถื อ
แต่อาจไม่ถูกต้องหรื อครอบคลุ มข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด เอกสารนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางของข้อควร
ระวังในการจัดการผลิ ตภัณฑ์โดยบุคลากรที่มีความชานาญอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่ได้รับข้อมูลนี้
ต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน
บริ ษ ทั โมเดอนเคมี เคิ ล จากัด ไม่ มี ตวั แทนหรื อผูร้ ั บ ประกันทั้ง โดยตรงหรื อโดยอ้อม และรวมไปถึ ง การ
รับประกันสิ นค้า โดยข้อมูลนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพียงเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั โมเดอน
เคมีเคิลจากัด จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายจากการใช้ขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์

