
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2008 
Dimethylhydrazine 
N,N-Dimethylhydrazine 
Unsym-Dimethylhydrazine 
UDMH 

CAS #  57-14-7  C2H8N2 / NH2-N(CH3)2  
RTECS #  MV2450000  Molecular mass: 60.1  
UN #  1163  
EC Annex 1 Index #  007-012-00-5  

 
  

    

EC/EINECS #  200-316-0          
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี ่ 
หามสัมผัสกับสารออกซิไดซและ
กรด 

ใชสารดับเพลิงผง  
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
นํ้าปริมาณมาก หรือ
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ
ระเบิดได มีความเสี่ยงตอการติด
ไฟหรือการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ
สารออกซิไดซ 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได หามใชอากาศอัดในการ
เติม ปลดปลอยหรือการขนยาย  
ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิ
ของถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ไอ เจ็บคอ ปวดแสบปวดรอน 

คล่ืนไส ปวดศีรษะ อาเจียน 
หายใจลําบาก ชัก 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด  
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ลางดวยนํ้ามากๆ ถอดเสื้อผาที่
เปอนสารเคมีออกแลวลางอีก
ครั้ง นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด  สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  

การกลืนกิน เจ็บคอ  (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 
 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก อยาทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย 

 
 
 
 
 

1,1-DIMETHYLHYDRAZINE 1,1-ไดเมทธิลไฮดราซีน ICSC: 0147 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ (ใชเครื่อง
ปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว) เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด หามปลอยสารน้ี
เขาสูสิ่งแวดลอม เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใน
ภาชนะที่ไมใชพลาสติกที่ปดสนิท หามดูดซับดวยขี้เล่ือยหรือสาร
ดูดซับที่ติดไฟได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย 
(inert absorbent)โรยแลวนําไปท้ิงในที่ปลอดภัย 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ไมแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกไดใหนํา
บรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ไมแตกและปดมิดชิด  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  Note:E 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, T, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 45-11-23/25-34-51/53 UN Subsidiary Risks: 3 and 8 
S: 53-45-61 UN Pack Group: I 

GHS Classification 
อันตราย 
ของเหลวและไอระเหยไวไฟมาก 
เปนพิษถากลืนกิน 
เปนพิษถาสัมผัสกับผิวหนัง 
เปนอันตรายถึงตายไดถาสูดเอาไอระเหยเขาไป 
ทําใหผิวหนังระคายเคืองไดเล็กนอย 
ทําใหดวงตาระคายเคือง 
อาจเกิดผลกระทบดานพันธุกรรม 
อาจกอใหเกิดมะเร็ง 
ทําใหอวัยวะถูกทําลาย 
ทําใหระบบประสาทและระบบเลือดถูกทําลายถาสูดดมสารใน
ระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ 
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTFC-I 
NFPA Code: H 4, F 3, R 1. 

 

เก็บในที่ปองกันไฟได ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการ
ดับเพลิง เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก เก็บในที่แหง 
และมีการดูดระบายอากาศท่ีดี หามเก็บหรือขนสงในภาชนะ
พลาสติก เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวที่ดูดความช้ืน เปนควัน ไมมีสี มีกล่ินฉุน เมื่อถูกอากาศจะเปล่ียนเปนสีเหลือง 
อันตรายทางกายภาพ :ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : เมื่อติดไฟปลอยควันที่เปนพิษ รวมท้ังไนโตรเจนออกไซด สารน้ีเปนตัวรีดิวซอยางแรง และทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ 
สารออกซิไดซ สารน้ีเปนดางแก ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรด และทําลายเน้ือเยื่อ ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนทําใหเกิดไฟและเกิดอันตราย
เน่ืองจากการระเบิด สารน้ีทําลายพลาสติก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.01 ppm; as TWA; (skin); A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance 
to humans); (ACGIH 2008). 
MAK: skin absorption (H); sensitization of skin (Sh); Carcinogen category: 2; (DFG 2008). 
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ขอมูลสําคัญ 

วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีทําใหดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจระคายเคือง การหายใจเอาไอของสารน้ีเขาไปจะทํา
ใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลางและตับ  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:สารน้ีอาจมีผลตอระบบเลือด ทําใหเปนโลหิตจาง สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งใน
มนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด  :64  ํC 
จุดหลอมเหลว :-58  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :0.8 
การละลายในนํ้า : ดีมาก 
ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C :13.7 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.1 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) :  1.2 
จุดวาบไฟ : -15  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 249  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.4-20 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow :-1.19 
ความหนืด , mm3/s ท่ี 25  ํC : 0.6 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า ดังน้ันหามไมใหเกิดการปลอยสารเขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏ
ในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ 
ควรทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน เมื่อ
ปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามนําชุดทํางานกลับบาน ลางเสื้อผาที่เปอนสารดวยนํ้ามากๆเพราะติดไฟได 
ช่ือทางการคา Dimazine 

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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


