
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : กันยายน 1993 
Dimethylchloro ether Chloromethoxymethane  

CAS#              :  107-30-2                                 CH3OCH2CI  
RTECS#         :  KN6650000                            Molecular mass : 80.5 
UN#                :  1239 
EC Annex 1 Index #  : 603-075-00-3                  
EC/EINECS#  : 203-480-1 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควัน 

(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ 

ผงดับเพลิง  โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล
นํ้าฉีดมากๆ  คารบอนไดออกไซด 
การใชนํ้าอาจไมไดผล 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวาง 
ที่ปองกันการระเบิดได  

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า  

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิด 
ไอหมอกของสาร 

หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ  มึนงง 
ปวดศรีษะ  หายใจลําบาก 
คล่ืนไส  เจ็บคอ 

ทําเปนระบบปด 
ทําการดูดระบายอากาศ  
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน  ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง แดง  ผิวหนังไหม 
ปวด แผลพุพอง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
สูญเสียการมองเห็น 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากากปองกัน 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง 
อาเจียน(ดูหัวขอ การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย  ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
ทําการดูดระบายอากาศ  เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมา
ในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert 
absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่ปลอดภัย  หาม
ลางสารที่หกลงทอระบายนํ้า  ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล:  
ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปด
สนิท  หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว  Note: E 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, T 
R: 45-11-20/21/22 
S: 53-45 

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

 
 
 

CHLOROMETHYL METHYL ETHER คลอโรเมทธิล เมทธิล อีเธอร ICSC :0238 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTF1-I เก็บในที่กันไฟได  ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว   

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี  มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : เมื่อติดไฟใหกาซและไอพิษ (phosgene ICSC 0007 และ hydrogen chloride ICSC0163) สารสลายตัวเมื่อสัมผัสกับนํ้า
ได hydrogen chloride และ formaldehyde (ICSC 0275) สารทําลายโลหะหลายชนิดเมื่อมีนํ้า 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: A2 (suspected human carcinogen); (ACGIH 2004). 
MAK: Carcinogen category: 1 (DFG 2005). See Notes  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสาร ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงจุดที่เปนอันตรายไดอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : สารจะกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การสูดดมสารอาจทําใหเกิดอาการ 
ปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ)   
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจมีผลตอปอด สารน้ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 59   ํC 
จุดหลอมเหลว : -104  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.06 
การละลายในนํ้า : สารจะสลายตัว 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : ประมาณ 25.3 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.8 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC  
(อากาศ=1) : ประมาณ 1.4 
จุดวาบไฟ : -17.8   ํC  
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : ดูหมายเหตุ 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: ดูหมายเหตุ 

หมายเหตุ 
อุณหภูมิที่ติดไฟไดเอง ไมมีระบุในเอกสารใด คาจํากัดการระเบิดรอยละของปริมาตรสารในอากาศ ไมมีระบุในเอกสารใด  
อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และ อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก  
ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ  หามใชในบริเวณใกลไฟหรือมีพ้ืนผิวที่รอนหรือระหวางการเช่ือมโลหะ   
ตรวจสอบเปอรออกไซดกอนทําการกลั่น ทําใหหมดไปถาตรวจพบ เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ใน
สวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน , EU classification , การจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  
MAK carcinogenicity category applies to the technical product containing up to 7% impurities of dichlorodimethyl ether. 
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  
สํานักควบคุมเครือ่งสําอางและวตัถอุนัตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


