
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร: Hydrazine   
ชื่อพอง 
    HYDRAZINE (ACGIH:OSHA) * HYDRAZYNA (POLISH) * LEVOXINE * NITROGEN 
    HYDRIDE * OXYTREAT 35 * RCRA WASTE NUMBER U133 *   
พิกัดอัตราศุลกากร: 2825.10 0 101 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร: Hydrazine   
UN Class: 8 (สารกัดกรอน)   
UN Number: 2029 (HYDRAZINE, ANHYDROUS)   
UN Guide: 132 (ของเหลวไวไฟ - กัดกรอน)   
 
UN Number: 2030 (HYDRAZINE HYDRATE or HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 
37% but not more than 64% hydrazine, by mass)   
UN Guide: 153 (สาร - เปนพิษ และ/หรือ กัดกรอน (ติดไฟ))   
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

    CAS #:  302-01-2 
    EC NO:  206-114-9 
  ขอมูลเสริม 
    CONTAINS TETRAHYDROFURAN, CHEMICAL ABSTRACTS REGISTRY NUMBER 109-99-9. 
    
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ขอความบนฉลากเกี่ยวกับขอควรระวัง 
  ไวไฟ (สหรัฐอเมริกา) 
  ไวไฟสูง (สหภาพยุโรป) 
  เปนพิษสูงมาก (สหรัฐอเมริกา) 
  เปนพิษ (สหภาพยุโรป) 
  อาจทําใหเกิดมะเร็ง. 
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  อาจทําใหเกิดความเสียหายดานพันธุกรรมซึ่งถายทอดไปสูลูกหลานได. 
  เปนพิษเมื่อสูดดม, เมื่อถูกผิวหนังและเมื่อกลืนกิน. 
  ทําใหเกิดแผลไหม. 
  การสูดดม และการสัมผัสทางผิวหนัง อาจกอใหเกิดอาการแพได. 
  อาจกอใหเกิดเปอรออกไซดซึ่งระเบิดได. 
  ดูดซึมทันทีโดยผานทางผิวหนัง. 
อวัยวะเปาหมาย: 
     ตับ 
     เลือด 
  เก็บใหหางจากแหลงที่จะทําใหเกิดการจุดติดไฟ - หามสูบบุหรี่. 
  ในกรณีอุบัติเหตุหรือรูสึกไมสบาย, ใหปรึกษาแพทยทันที (หากเปนไปได ใหแสดงฉลากดวย). 
  ในกรณีที่สัมผัสกับดวงตา, ใหชะลางดวยน้ําปริมาณมาก และปรึกษาแพทย. 
  สวมชุดปองกัน, ถุงมือและอุปกรณปองกันตาและหนาที่เหมาะสม 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 
ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ใหลางตา หรือผิวหนังดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที  
และใหถอดเสื้อผาและรองเทาที่เปอนออกดวย.  
ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง.  
ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ. ถาหายใจลําบาก, 
 ใหออกซิเจน.  
เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู. ไปพบแพทยทันที.  
ทิ้งเสื้อผาและรองเทาที่เปอนสาร 
 

มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับเพลิง 
  ละอองน้ํา. 
  คารบอนไดออกไซด. 
  ผงเคมีแหง. 
ขั้นตอนพิเศษในการผจญเพลิง 
  สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา. 
  ของเหลวไวไฟ.  
อันตรายจากไฟและการระเบิด 
  ภายใตสภาวะไฟไหม, สารอาจสลายตัวไปเปนสารผสมซึ่งไวไฟและ/หรือสามารถระเบิดไดในอากาศ. 
  ไอระเหยอาจเคลื่อนที่ไปในระยะทางที่หางไกลออกไปจากแหลงกําเนิดไฟและยอนกลับมาติดไฟ. 
  ภาชนะอาจเกิดการระเบิดขึ้นได หากอยูในสภาวะที่มีไฟ 
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มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

อพยพคนออกจากบริเวณ. 
ปดแหลงกําเนิดไฟทุกแหง. 
สวมเครื่องชวยหายใจ, รองเทายางหุมขอและถุงมือยางหนาๆ. 
ใหดูดซึมบนทรายหรือเวอรมิคูไลตและบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทสําหรับนําไปกําจัด. 
ระบายอากาศในบร ิเวณนั้น และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว 
 

การจัดการและการเก็บรักษา 
หามกลั่นจนแหง. 
  ทดสอบการเกิดเปอรออกไซดเปนระยะๆและกอนการกลั่น. 
  เมื่อไมมีตัวยับยั้ง, เททระไฮโดรฟวแรนมีแนวโนมที่จะดูดซึมและทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ เกิดเปน
เปอรออกไซดที่ระเบิดได ซึ่งอาจจะระเบิดอยางรุนแรงถาระเหยหรือกลั่นจนมีความเขมขนสูง 
  , เมื่อรวมกับสารประกอบอื่นจะเกิดเปนสารผสมที่ระเบิดได หรือเมื่อถูกความรอน, การกระแทกหรือการเสียดสี 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

สวมเครื่องกรองอากาศที่เหมาะสม และไดรับการรับรองจาก NIOSH/MSHA, ถุงมือที่ทนตอสารเคมีได, 
แวนตาแบบกอกเกิลส, และเสื้อผาอื่นๆที่ใชปองกัน. 
ใชในตูดูดควันสําหรับสารเคมีเทานั้น. 
ฝกบัวอาบน้ํา และลางตา. 
เครื่องปองกันหนา (อยางนอยที่สุด 8 นิ้ว). 
อยาหายใจเอาไอระเหยเขาไป. 
ระวังอยาใหเขาตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผา. 
หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง. 
ดูดซึมทันทีโดยผานผิวหนัง. 
ลางใหสะอาดหลังการใชงาน. 
เปนพิษอยางมาก. 
ซึ่งกัดกรอน. 
สารกระตุนใหเกิดอาการแพ. 
สารกอมะเร็ง. 
สารที่กอใหเกิดการกลายพันธุ. 
ปดใหสนิท. 
เก็บใหหางจากความรอน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ. เก็บในที่แหงและเย็น. 
   
 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
- 
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 
ความเสถียร 
  เสถียร. 
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง 
  ปราศจากตัวยับยั้ง 
ความเขากันไมได 
  ตัวออกซิไดซ 
  ออกซิเจน 
  ทองแดง 
  สังกะสี 
  สารอินทรีย 
  กรด 
  เบส 
การเผาไหมหรือผลิตภัณฑจากการสลายตัวที่เปนอันตราย 
  ไนโตรเจนออกไซด 
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันซึ่งเปนอันตราย 
  อาจเกิดขึ้น. 
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง 
  กรด 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

ผลกระทบเฉียบพลัน  
  อาจเปนอันตรายถึงชีวิตหากสูดดม, กลืนกิน, หรือถูกดูดซึมผานผิวหนัง.  
  สารนี้ไดทําลายเนื้อเยื่อของเยื่อบุเมือกและบริเวณทางเดินหายใจ, รวมทั้งดวงตา และผิวหนัง อยางรุนแรง.  
  การสูดดมอาจกอใหเกิดอาการชัก, กลองเสียงและหลอดลมใหญอักเสบ และบวมน้ํา, โรคปอดอักเสบจากสาร
เคมีและปอดบวมน้ํา.  
  อาการตางๆของการไดรับสารอาจประกอบดวยความรูสึกปวดแสบปวดรอน, ไอ, หายใจมีเสียงหวีด, การ
อักเสบตอนบนของหลอดลม, หายใจถี่ๆ, ปวดศีรษะ, คลื่นเหียนและอาเจียน.  
  อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาการแพ.  
  สามารถทําใหระบบประสาทสวนกลางทําหนาที่ลดลงได.  
  อาจทําใหเกิดอาการชัก.  
 การไดรับสารสามารถกอใหเกิด:  
    มีผลเสียตอดวงตา  
    มีผลเสียตอตับ  
    มีผลเสียตอไต  
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    มีผลเสียตอปอด  
    ผลตอเลือด  
ผลกระทบเรื้อรัง  
  สารกอมะเร็ง.  
  อาจเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม.  
 อวัยวะเปาหมาย:  
    ประสาท  
    ตับ  
    ไต  
    เลือด  
    ปอด  
RTECS #: MU7175000 
  ไฮดราซีน 
ขอมูลความเปนพิษ 
  ทางปาก-หนูแรท LD50:60 mg/kg                        MEPAAX 24,71,1973 
  การสูดหายใจ-หนูแรท LC50:570 PPM/4h                      AMIHAB 12,609,1955 
  ภายในชองทอง-หนูแรท LD50:59 mg/kg                        MEPAAX 24,71,1973 
  ภายในหลอดเลือดดํา-หนูแรท LD50:55 mg/kg                        MEPAAX 24,71,1973 
  ภายในกลามเนื้อ-หนูแรท LD50:53500 ug/kg                      GISAAA 16(6),53,1972 
  ทางปาก-หนูเมาส LD50:59 mg/kg                        MEPAAX 24,71,1973 
  การสูดหายใจ-หนูเมาส LC50:252 PPM/4h                      AMIHAB 12,609,1955 
  ภายในชองทอง-หนูเมาส LD50:62 mg/kg                        MEPAAX 24,71,1973 
  ภายในหลอดเลือดดํา-หนูเมาส LD50:57 mg/kg                        MEPAAX 24,71,1973 
  ไมมีรายงาน-หนูเมาส LD50:200 mg/kg                        BJCAAI 6,160,1952 
  ภายในหลอดเลือดดํา-สุนัข LD50:25 mg/kg                        MEPAAX 24,71,1973 
  ภายในกลามเนื้อ-สุนัข LD50:16500 ug/kg                      GISAAA 16(6),53,1972 
  ทางผิวหนัง-กระตาย LD50:91 mg/kg                        AMIHBC 9,199,1954 
  ภายในหลอดเลือดดํา-กระตาย LD50:20 mg/kg                        AMIHBC 9,199,1954 
  ภายในกลามเนื้อ-กระตาย LD50:38500 ug/kg                      GISAAA 16(6),53,1972 
  ทางผิวหนัง-หนูตะเภา LD50:190 mg/kg                        XAWPA2 CWL 2-10,1958 
ขอมูลเกี่ยวกับอวัยวะเปาหมาย 
   อวัยวะรับความรูสกึและประสาทพิเศษ (เนื้องอกที่จมูก) 
   อวัยวะรับความรูสึกและประสาทพิเศษ (ผลกระทบอื่นๆตอตา) 
   เกี่ยวกับพฤติกรรม (อาการชักหรือผลกระทบตอขีดตํ่าสุดของอาการชัก) 
   ปอด, ทรวงอกหรือการหายใจ (อาการหายใจลําบาก) 
   ปอด, ทรวงอกหรือการหายใจ (เนื้องอก) 
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   ทางเดินอาหาร (เนื้องอกในลําไสใหญ) 
   ตับ (เนื้องอก) 
   ตอมไรทอ (เนื้องอกที่ตอมไทรอยด) 
   เลือด (เนื้องอก) 
   เลือด (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) 
   เลือด (มะเร็งตอมน้ําเหลืองรวมถึงโรคของฮอจกิ้น) 
   ผลกระทบตอเพศชาย (อัณฑะ, เอพิดิไดมิส, ทออสุจิ) 
   ผลกระทบตอภาวะเจริญพันธุ (อัตราการตายหลังการฝงตัว) 
   ผลกระทบตอตัวออนหรือทารกในครรภ (เปนพิษตอทารกในครรภ) 
   ผลกระทบตอตัวออนหรือทารกในครรภ (ทารกในครรภถึงแกความตาย) 
   ความผิดปกติดานพัฒนาการที่จําเพาะ (ระบบประสาทสวนกลาง) 
   ความผิดปกติดานพัฒนาการที่จําเพาะ (ระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก) 
   ความผิดปกติดานพัฒนาการที่จําเพาะ (ระบบอวัยวะเพศและทางเดินปสสาวะ) 
   ผลกระทบตอทารกแรกเกิด (ดัชนีที่แสดงถึงความมีชีวิตอยู) 
   เกี่ยวกับการกอเนื้องอก (กอมะเร็งตามเกณฑของทะเบียนแสดงผลจากพิษของสารเคมี (RTECS)) 
   เกี่ยวกับการกอเนื้องอก (เกี่ยวกับเนื้องอกตามเกณฑของทะเบียนแสดงผลจากพิษของสารเคมี (RTECS)) 
   เกี่ยวกับการกอเนื้องอก (สารซึ่งยังไมชัดเจนวาเปนสารกอเนื้องอกตามเกณฑของทะเบียนแสดงผลจากพิษของ
สารเคมี (RTECS)) 
   ในที่นี้เสนอเฉพาะทะเบียนแสดงผลจากพิษของสารเคมี (RTECS) บางรายการเทานั้น. 
    ดูรายการจริงในทะเบียนแสดงผลจากพิษของสารเคมี (RTECS) สําหรับขอมูลที่สมบูรณ 

 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

- 
 

มาตรการการกําจัด 

เผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดต้ังเครื่องเผาทําลายสารคารบอน (afterburner) และเครื่องฟอก (scrubber) แต
ตองระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเปนพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง. 
ปฏ ิบัติตามขอกําหนดที่วาดวยสิ่งแวดลอมของประเทศ, ของรัฐ และของทองถิ่น 
 

ขอมูลการขนสง 

- 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
 

 
 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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