
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2004 
Monomethylhydrazine  
MMH 

CAS #  60-34-4  CH6N2 / CH3NHNH2  
RTECS #  MV5600000  Molecular mass: 46.1  
UN #  1244    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟสูง ปฏิกิริยาหลายๆ ปฏิกิริยา 

อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิด 
เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ หรือประกาย 
ไฟ และหามและสูบบุหรี ่ 
หามสัมผัสกับสารออกซิไดซ 
หามสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอน 

ใชสารดับเพลิงผง โฟมที่ทน
แอลกอฮอล นํ้าจํานวนมาก ๆ 

คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศสามารถ
ระเบิดได มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟ
หรือการระเบิดเมื่อสัมผัสกับสาร
ออกซิแดนทและโลหะออกไซด 

ทําเปนระบบปด ทําการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟ
สองสวางที่สามารถปองกันการ
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้าเปนฝอย 
และดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ คล่ืนไส 

อาเจียน ปากหรือเล็บมือเขียว ชัก 
ผิวหนังเขียว เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 
หายใจถ่ีๆ หายใจลําบาก อาการอาจ
ปรากฏภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ   
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง  
ผิวหนังไหม ปวด 
(ดูเพ่ิมเติมในหัวขอการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ลางดวยนํ้ามากๆกอน จากนั้น
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 

ลางดวยนํ้าอีกครั้ง นําสงแพทย 
ทางดวงตา แดง ปวด เปนแผลไหมลึกมาก 

 
สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 

นําสงแพทย 
การกลืนกิน ปวดทอง แสบรอน  ช็อก 

หรือเปนลม 
(ดูเพ่ิมเติมในหัวขอการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร และ 
สูบบุหรี่ระหวางทํางาน ลางมือ
กอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ใหด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว หามปลอยใหสารเคมีเขาสูสิ่งแวดลอม  

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตก  

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 3 and 8 
UN Pack Group: I 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTFC-I  
NFPA Code: H4; F3; R2 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  
กรดแก โลหะออกไซด วัสดุมีรูพรุน อาหารและอาหารสัตว  
เก็บในที่แหง ปดสนิท เก็บภายใตกาซเฉื่อย 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี ดูดความช้ืนได มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอระเหยของสารเมื่อรวมกับอากาศจะเกิดเปนสวนผสมที่สามารถระเบิดไดงาย 
อันตรายทางเคมี : อาจระเบิดไดเมื่อไดรับความรอนหรือสัมผัสกับโลหะออกไซด สารสามารถติดไฟไดเองเมื่อสัมผัสกับอากาศและวัสดุที่
มีรูพรุน เชน ดิน แอสเบสทอส ไม หรือ เสื้อผา สารสลายตัวเมื่อเผาไหม ไดกาซพิษที่มีฤทธิ์กัดกรอน รวมท้ัง ไนโตรเจนออกไซด สารเปน
ตัวรีดิวซที่แรงทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับตัวออกซิไดซซึ่งอาจกอใหเกิดไฟไหมได สารเปนดางแกปานกลาง ทําปฏิกิริยารุนแรงกับกรดแก 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 0.01 ppm as TWA; (skin); A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans); (ACGIH 2004).  
MAK: IIb (not established but data is available); skin absorption (H); sensitization of skin (Sh); (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสาร เขาทางผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารมีฤทธิ์กัดกรอนเน้ือเยื่อตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร สารอาจมีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลาง ตับ และระบบเลือด เปนผลใหการทํางานของตับเสียไปและเกิดการสรางเมทฮีโมโกลบิน การสัมผัสสารเกินกวาคา
จํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน อาจทําใหเสียชีวิตได ผลอาจปรากฏในภายหลังได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารอาจมีผลตอตับและระบบเลือด เปนผลใหการทํางานของตับเสียไปและเกิดการ
สราง เมทฮีโมโกลบิน สารอาจเปนสารกอมะเร็งในมนุษยได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 87.5   ํC 
จุดหลอมเหลว : -52.4   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.87 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 4.8 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.6 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.03 
จุดวาบไฟ : -8.3   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง: 196   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.5-97 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -1.05 
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ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจงใน
กรณีไดรับพิษจากสาร ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว หามนําชุดทํางานกลับบาน ลางชุดที่เปอนสาร(ติดไฟได)ดวย
นํ้าปริมาณมาก 
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 


