
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : กันยายน 1993 
Ethane, 1,1-dichloro- Ethylidene chloride  

CAS#              :   75-34-3  CH3CHCl2 
RTECS#         :   KI0175000  Molecular mass: 99.0 
UN#                :   2362  
EC Index#      :   602-011-00-1 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก 
เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่  

นํ้าฉีด โฟม สารดับเพลิงผง   
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอยหรือการขนสง 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 
 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม มึนงง  งวงซึม  มึนศรีษะ 

คล่ืนไส  หมดสติ 
ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวแหง  หยาบ สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
ผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน 
(ดูการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใช
ทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงใน
ที่ปลอดภัย  หามลางสารท่ีหกลงทอระบายนํ้า  ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: 
ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 

เปนมลภาวะทางทะเล 
EU Classification UN Classification 

Symbol: F, Xn 
R: 11-22-36/37-52/53 
S: (2-)-16-23-61 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30GF1-I+II  
NFPA Code: H 2; F 3; R 0; 

เก็บในที่กันไฟได  เก็บแยกจาก: ดูอันตรายทางเคมี   
เก็บในที่เย็น 

 

1,1-DICHLOROETHANE 1,1-ไดคลอโรอีเธน ICSC :0249 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี  มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ :  ไอสารหนักกวาอากาศและอาจไหลไปตามพื้น จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไป 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดเมื่อไดรับความรอนและเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดควันที่เปนพิษและกัดกรอน รวมท้ัง  
phosgene (ดู ICSC 0007) และ hydrogen chloride (ดู ICSC 0163)  ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง alkali metals และ 
earth-alkali metals ผงโลหะ  ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด  สารทําลายอลูมิเนียม เหล็ก และpolyethylene 
สารเมื่อสัมผัสกับดางแกทําใหไดกาซ acetaldehyde ที่เปนพิษและไวไฟ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 100 ppm as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004).  
MAK: 100 ppm, 410 mg/m³; Peak limitation category: II(2); Pregnancy risk group: D; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม  และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง  การไดรับสัมผัสสารที่ความเขมขนสูงอาจทําใหหมดสติ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารละลายนํ้ามันออกจากผิวหนัง  สารอาจมีผลตอไตและตับ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 57   ํC 
จุดหลอมเหลว : -98   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.2  
การละลายในนํ้า , g/100ml ท่ี 20  ํC: 0.6 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 24 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.4 
จุดวาบไฟ : -6   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 458   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 5.6-11.4 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.8 

หมายเหตุ 

หามใชในบริเวณใกลไฟหรือมีพ้ืนผิวที่รอนหรือระหวางการเช่ือมโลหะ 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ีถูกปรับปรุงบางสวนในเดือน ตุลาคม 2005 : ในสวนคาจํากัดน้ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน EU Classification 
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             
 

1,1-DICHLOROETHANE 1,1-ไดคลอโรอีเธน ICSC :0249 

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


