
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Methylene chloride  
DCM 

CAS#              :    75-09-2                               CH2Cl2                            
RTECS#         :     PA8050000                        Molecular mass : 84.9                                                              
UN#                :    1593 
EC Index#       :    602-004-00-3 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟไดภายใตสภาวะจําเพาะ 

เมื่อติดไฟ ใหควัน (หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหม และระเบิด 
(ดูอันตรายทางเคมี) 

ปองกันการเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน การติดต้ังสายดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการเกิดไอหมอกของสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

 

การสูดดม เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส ออนเพลีย หมดสติ เสียชีวิต 
 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวแหง แดง ปวดแสบปวดรอน 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด เปนแผลไหมลึก 
 

สวมแวนนิรภัย  
สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง เวียนศีรษะ งวงซึม  
ปวดศีรษะ คล่ืนไส ออนเพลีย  
หมดสติ เสียชีวิต 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก อยาทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ พักผอน 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ใชหนากากชนิดกรองกาซและ 
ไออินทรียของสารเคมี  หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม  
ทําการดูดระบายอากาศ เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมา
ใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อยโรย
ที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่ปลอดภัย  
 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
EU Classification  
Symbol: Xn 
R: 40 
S: (2-)-23-24/25-36/37 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1593  
NFPA Code: H2; F1; R0; 

เก็บแยกจากโลหะ (ดูอันตรายทางเคมี) เก็บแยกจากอาหารและ
อาหารสัตว เก็บในที่เย็น มีการระบายอากาศตามแนวพ้ืน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ  ผลของการไหล การสั่นสะเทือน ฯลฯ อาจทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได 
อันตรายทางเคมี : การสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอนหรือเปลวไฟ จะทําใหสารน้ีสลายตัวไดควันที่เปนพิษและทําลายเน้ือเยื่อ สารน้ีทําปฏิกิริยา
อยางรุนแรงกับโลหะ เชน ผงอะลูมิเนียม ผงแมกนีเซียม ดางแก และสารออกซิไดซอยางแรง ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิด สารน้ี
ทําลายพลาสติก ยาง และสารเคลือบบางชนิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :   TLV: 50 ppm as TWA; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to 
humans); BEI issued; (ACGIH 2004)  MAK: Carcinogen category: 3A; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง การไดรับสัมผัสสารจะทําให
ความรูสึกตัวลดลง และมีผลตอเลือดคือทําใหเกิดการสรางเมทฮีโมโกลบิน  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนัง อาจจะทําใหผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจมีผลตอ
ระบบประสาทสวนกลางและตับ สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษยได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 40   ํC 
จุดหลอมเหลว : -95.1   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.3 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 1.3 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 47.4 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.9 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.9 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 556   ํC 
คาจํากัดการระเบิด  รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 12-25 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow :  1.25 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจเก่ียวกับการปนเปอนแหลงนํ้าเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 
การเติมสารไวไฟจํานวนเล็กนอย หรือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในอากาศ จะชวยเพ่ิมความสามารถในการติดไฟไดมาก อันตรายขึ้นกับความ
รุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคา
จํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามใชสารในบริเวณที่มีไฟหรือมีพ้ืนผิวที่รอน หรือระหวางการเช่ือมโลหะ มีช่ือทางการคาคือ R30 

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 


