
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2003 
p-Dichlorobenzene  
PDCB 

CAS#              :    106-46-7                            C6H4Cl2   
RTECS#         :     CZ4550000                       Molecular mass : 147                                                              
UN#                :    3077 
EC#                 :    602-035-00-2 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน  

(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 66   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/อากาศท่ีระเบิด
ได 
 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 66   ํC ทําเปน
ระบบปด ทําการดูดระบายอากาศ 
และใชอุปกรณไฟฟาที่สามารถกัน
การระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ งวงซึม 

ปวดศีรษะ คล่ืนไส หายใจถ่ีๆ 
อาเจียน 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง  
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ทองเสีย (ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

ด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสภาชนะ ทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดฝุน เก็บสวนที่เหลือดวยความระมัดระวังนําไปทิ้งในที่ที่
ปลอดภัย  เครื่องปองกันสวนบุคคล : ใชหนากากชนิดกรองกาซและ
ไออินทรียของสารเคมี หามปลอยสารนี้เขาสูสิ่งแวดลอม 

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว เปนมลพิษทางทะเล 
EU Classification  
Symbol: Xn, N 
R: 36-40-50/53 
S: (2-)-36/37-46-60-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 9 
UN Pack Group: III 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-90GM7-III  
NFPA Code: H 2; F 2; R 0; 

ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง อาหารและอาหารสัตว  
เก็บในหองที่มีการระบายอากาศที่ดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนผลึกไมมีสีถึงสีขาว มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : เมื่อเกิดการเผาไหมจะปลอยควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อรวมถึงไฮโดรเจนคลอไรด  ทําปฏิกิริยากับสาร
ออกซิไดซอยางแรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 10 ppm as TWA; A3; (ACGIH 2004)  MAK: H; Carcinogen category: 2; Germ cell mutagen group: 3B; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายไดคอนขางชา 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง  สารน้ีอาจมีผลตอเลือด ทําใหเกิดภาวะ
โลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแตกตัว สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอการทํางานของตับ ไต และเลือด สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งใน
มนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 174   ํC 
จุดหลอมเหลว : 53   ํC 
ความหนาแนน : 1.2 g/cm3 

การละลายในนํ้า ท่ี 25  ํ C : 80 mg/l 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 170 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 5.08 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 66   ํC c.c.(closed cup) 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 6.2-16 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 3.37 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตที่ในนํ้า การสะสมทางชีวภาพของสารนี้อาจเกิดขึ้นในปลา 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นอยูกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ หามนําชุดทํางานกลับบาน  

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 


