
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2005 
BCME sym-Dichloromethyl ether 1,1'-Dichlorodimethyl ether 
Oxybis(chloromethane) Chloro(chloromethoxy)methane   

CAS#              :  542-88-1                                 (CH2Cl)2O 
RTECS#         :  KN1575000                             Molecular mass : 115 
UN#                :  2249                                     
EC  #              :  603-046-00-5 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก หามอยูใกลเปลวไฟ  

หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ 

ผงดับเพลิง  โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล
นํ้าฉีด  คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวาง 
ที่ปองกันการระเบิดได  

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า แตหลีกเล่ียงไมให
นํ้าสัมผัสสารโดยตรง 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ   

ปวดศรีษะ  หายใจลําบาก 
หายใจถ่ีๆ  อาเจียน 
หายใจมีเสียงหวีด 
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) 

ทําเปนระบบปด 
ทําการดูดระบายอากาศ  
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน  ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม 
แดง  ปวดแสบปวดรอน 
ผิวหนังไหม 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากากปองกัน 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง  ปวดแสบปวดรอนใน
ลําคอและหนาอก 
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก  หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย  ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศที่เปนวัสดุชนิดพิเศษ 
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+ 
R: 45-10-22-24-26 
S: 53-45 

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

Note: [E] 

bis(CHLOROMETHYL)ETHER บิส(คลอโรเมทธิล)อีเธอร ICSC :0237 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-20G1TC  
NFPA Code: H4; F0; R0; 

เก็บในที่กันไฟได  เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว   
เก็บในที่แหง และเย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี  มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารสามารถผสมไดดีกับอากาศ  เกิดเปนสวนผสมที่ระเบิดไดงาย 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนและเมื่อสัมผัสกับนํ้า ทําใหเกิดควันพิษและกัดกรอนของ  
hydrogen chloride (ICSC 0163) , formaldehyde  สารทําลายโลหะหลายชนิด พลาสติก เรซิน 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.001 ppm as TWA; A1 (confirmed human carcinogen); (ACGIH 2005).  
MAK: Carcinogen category: 1; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสาร ทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสาร ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงจุดที่เปนอันตรายไดอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารจะกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร การสูดดมสารท่ีความเขมขน
สูงอาจทําใหเกิดอาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ)  ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได   

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 104-106   ํC 
จุดหลอมเหลว : -42  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.3 
การละลายในนํ้า : ทําปฏิกิริยากับนํ้า 

ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 3.9 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.0 
จุดวาบไฟ : <19   ํC c.c.(closed cup)  
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน  Octanol/นํ้า ตาม log Pow :  1.05 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ  อาการปอดบวมนํ้ามักจะไมปรากฏ
ในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมงและอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ  
ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 

                                                                                                                                                                                                                             

 
 

bis(CHLOROMETHYL)ETHER บิส(คลอโรเมทธิล)อีเธอร ICSC :0237 

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  
สํานักควบคุมเครือ่งสําอางและวตัถอุนัตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


