
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1995 
Diamide Diamine Nitrogen hydride (anhydrous)  

CAS#              :   302-01-2  N2H4 / H2N-NH2 
RTECS#         :   MU7175000  Molecular mass: 32.1 
UN#                :   2029  
EC Index #      :   007-008-00-3 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟและหามสูบบุหรี่ 

ผงดับเพลิง  นํ้าฉีด 
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 38   ํC 
อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศท่ีระเบิดได 
มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม
และการระเบิดเมื่อสารสัมผัส
กับวัสดุหลายชนิด 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 38   ํC 
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 
ใชอุปกรณไฟฟา 
ที่ปองกันการระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 
 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม กัดกรอน  ปวดแสบปวดรอน 
ไอ ปวดศรีษะ คล่ืนไส 
หายใจถ่ีๆ เจ็บคอ ชัก 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่ง
น่ัง-ครึ่งนอน 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง กัดกรอน  อาจถูกดูดซึม   
แดง  ผิวหนังไหม ปวด 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ลางดวนํ้ามากๆ กอนแลว 
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออกจึง  
ลางผิวหนังดวยนํ้าอีกครั้ง 
นําสงแพทย  สวมถุงมือปองกัน
ขณะทําการปฐมพยาบาล 

ทางดวงตา กัดกรอน ตาแดง ปวด  
ไหมลึกรุนแรง 

สวมเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน กัดกรอน เปนตะคริวที่ทอง 
สับสน  ชัก  หมดสติ 
อาเจียน  ออนเพลีย 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก   
หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80S2029  
NFPA Code: H3; F3; R2 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว 
ดูอันตรายทางเคมี 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปด
สนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert 
absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่ปลอดภัย 
หามดูดซับสารดวยขี้เล่ือยหรือสารดูดซับอื่นที่ติดไฟได 
หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

เก็บในภาชนะวัสดุพิเศษ  เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บใน
บรรจุภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการ
แตกและปดสนิท หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 45-10-23/24/25-34-43-50/53 
S: 53-45-60-61 
Note: [E] 

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

 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวที่ระเหยเปนควันได ดูดความช้ืน ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวใหควันของแอมโมเนีย ไฮโดรเจนและ nitrogen oxides ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด  
สารน้ีเปนสารรีดิวซอยางแรงและทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ  สารมีฤทธิ์เปนดางแกปานกลาง  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรง
กับโลหะหลายชนิด metal oxides และวัสดุที่มีรูพรุน ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด การสลายตัวของสารไมตองการอากาศ
หรือออกซิเจน 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 0.01 ppm as TWA; (skin); A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans); (ACGIH 2004).  
MAK: skin absorption (H); sensitization of skin (Sh); Carcinogen category: 2; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอสาร ทางผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตาและผิวหนัง ไอสารกัดกรอนทางเดินหายใจ  การสูดดมไอสารอาจทําใหเกิด
อาการปอดบวมนํ้า(ดูหมายเหตุ) สารอาจมีผลตอตับ ไต และระบบประสาทสวนกลาง  การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได   
ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง  ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:  การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆ หรือระยะยาวอาจทําใหผิวหนังไวตอการ
สัมผัส  สารอาจมีผลตอตับ ไตและระบบประสาทสวนกลาง  เปนสารกอมะเร็งตอมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 114   ํC 
จุดหลอมเหลว : 2   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.01 
การละลายในนํ้า : ดีมาก 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํC : 1.4 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.1 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.00 
จุดวาบไฟ : 38   ํC c.c (closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : ดูหมายเหตุ 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1.8-100 
สัมประสทิธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -3.1 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
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หมายเหตุ 

อุณหภูมิที่ติดไฟไดเองมีคาไดหลายคา ต้ังแต 24   ํC บนผิวสนิมเหล็ก จนถึง 270   ํC บนผิวแกว  อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับ
สัมผัสสาร ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ  อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมงและอาการ
จะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาทางระบบหายใจท่ีเหมาะสมโดย
ทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสาร
ได ลางเสื้อผาที่เปอนสารเคมี (ติดไฟได) ดวยนํ้าจํานวนมากๆ 
UN numbers อื่นคือ UN 2030 Hydrazine hydrate หรือ Hydrazine  เปนสารละลายของ hydrazine ในนํ้าความเขมขน 37-64%  
UN 3293 Hydrazine เปนสารละลายของ hydrazine ในนํ้าความเขมขนไมเกิน 37% 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
EU classification การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


