
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : กันยายน 1993 
HMDI  1,6-Hexamethylene diisocyanate 1,6-Diisocyanatohexane  

CAS#              :   822-06-0  C8H12N2O2 / OCN-(CH2)6-NCO 
RTECS#         :   MO1740000  Molecular mass: 168.2  
UN#                :   2281 
EC Annex 1 Index #  : 615-011-00-1 
EC/EINECS # :  212-485-8            

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได 
เมื่อไฟไหมใหควัน (หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  ผงดับเพลิง   
คารบอนไดออกไซด 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอก 
ของสาร 

ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ 
หายใจลําบาก หายใจถ่ีๆ 
เจ็บคอ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง 
ผิวหนังไหม พุพอง 

สวมถุงมือปองกัน  ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด เปลือกตาบวม สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  ทําการดูด
ระบายอากาศ เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใน
ภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสิ่งดูดซับเฉื่อย(inert 
absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย  ใช
เครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจ
ติดตัว 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได 
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท 
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T 
R: 23-36/37/38-42/43 
S: (1/2-)26-28-38-45 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT1-II เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได  ดูอันตรายทางเคมี เก็บแยกจาก
อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็น  เก็บในที่มืด  ทําการดูดระบาย
อากาศตามแนวพ้ืน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวใส ไมมีสี  มีกล่ินฉุน 
 
 

HEXAMETHYLENE  DIISOCYANATE เฮกซะเมทธิลีน ไดไอโซไซยาเนต ICSC :0278 



ขอมูลสําคัญ 

อันตรายทางเคมี : สารเกิดการรวมตัว (polymerize)ภายใตอิทธิพลของอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากกวา 93   ํC  เมื่อติดไฟใหควันพิษและกัดกรอน 
รวมท้ัง nitrogen oxides และ hydrogen cyanide (ดู ICSC 0492) สารสลายตัวเมื่อสัมผัสกับนํ้า ได amine และ polyureas 
สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรด แอกอฮอล เอมีน ดาง และสารออกซิไดซ ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด   
สารทําลายทองแดง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.005 ppm as TWA; (ACGIH 2004). 
MAK: 0.005 ppm, 0.035 mg/m³; Peak limitation category: I(1); sensitization of respiratory tract and skin (Sah); Pregnancy risk group: 
D; (DFG 2006).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอหรือละอองของสาร  และทางผิวหนัง 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดอยางชาๆ  โดยการปนเปอนจะเร็วขึ้น 
ถาถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารจะระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ  การไดรับสัมผัสสารเกินกวาคาจํากัดที่
ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหทางเดินหายใจไวตอสิ่งกระตุน 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  การสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆหรือระยะยาว อาจทําใหผิวหนังไวตอสิ่งกระตุน 
การสูดดมสารซ้ําๆหรือระยะยาวอาจทําใหเกิดหอบหืด (ดูหมายเหตุ) 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 255   ํC 
จุดหลอมเหลว : -67   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.05 
การละลายในนํ้า : ทําปฏิกิริยากับนํ้า 
ความดันไอ, Pa ท่ี 25  ํC : 7 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 5.8 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.00 
จุดวาบไฟ : 140   ํC o.c (open cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 454   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 0.9-9.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.08 

หมายเหตุ 

ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  อาการหอบหืดมักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผาน
ไป 2-3 ช่ัวโมงและอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก  ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ  คนที่เคยมีอาการหอบ
หืดจากการไดรับสัมผัสสารน้ีควรหลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสอีก  คนงานที่ไดรับสัมผัสสารน้ีอาจมีความไวตอสารกลุม isocyanates อื่นๆ 
อีก (เกิดอาการหอบหืด)  ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารได  
หามนําชุดทํางานกลับบาน  ช่ือทางการคา คือ Desmodur H และ Desmodur N  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน และการจัดการเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนกรกฎาคม 2007 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน  
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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 


