
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 2002 
Dichloromethylsilane Monomethyldichlorosilane  

CAS#              :   75-54-7  CH4Cl2Si / CH3SiHCl2 
RTECS#         :   VV3500000  Molecular mass: 115.0  
UN#                :   1242 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควัน

(หรือกาซ)ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่   
หามสัมผัสกับพ้ืนผิวรอน 

AFFF  ผงดับเพลิง 
คารบอนไดออกไซด 
หามใชสารดับเพลิงที่มีนํ้าเปน
สวนประกอบ  หามใชนํ้า 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศท่ีระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอยหรือการขนสง 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า แตหลีกเล่ียงไมให
สารสัมผัสกับนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ 
เจ็บคอ  หายใจลําบาก  หายใจ
ถ่ีๆ  อาการอาจเกิดภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) 

ทําเปนระบบปด  
ทําการดูดระบายอากาศ  

ใหรับอากาศบริสุทธิ์   
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน   
ถาจําเปนใหชวยหายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง  แผลพุพอง ปวด 
ผิวหนังไหม 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย   

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน 
ปวดทอง ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  หามทําใหอาเจียน  
หามใหด่ืมเครื่องด่ืม  นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะแหง  
หามใชภาชนะพลาสติก ใชทรายหรือสิ่งดูดซับเฉื่อย(inert absorbent) 
โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  
หามลางสารท่ีหกลงทอระบายน้ํา  หามฉีดนํ้าลงบนของเหลวโดยตรง  
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 

เก็บในภาชนะบรรจุผนึกปองกันอากาศ  เก็บในบรรจุภัณฑที่ทน
ตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑ
น้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท   
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
UN Classification  
UN Hazard Class: 4.3 
UN Subsidiary Risks: 3 and 8 
UN Pack Group: I 

METHYLDICHLOROSILANE เมทธิลไดคลอโรไซเลน ICSC :0297 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-43S1242 NFPA  
Code: H3; F3; R2; W 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซ   
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  สารท่ีเขากันไมได 
ดูอันตรายทางเคมี  เก็บในที่เย็น แหง ปดสนิท เก็บภายใตกาซเฉื่อย 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี  มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : ไอสารหนักกวาอากาศและอาจไหลไปตามพื้น จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อสัมผัสกับพ้ืนผิวรอนหรือเปลวไฟเกิดเปนควันพิษและกัดกรอน รวมท้ัง hydrogen chloride และ 
phosgene  สารสลายตัวเมื่อสารสัมผัสกับดางเกิดเปนกาซไวไฟ/ระเบิดได (hydrogen ICSC0001) สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ 
สารออกซิไดซ  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับนํ้าได (hydrogen chloride ICSC 0163) สารทําปฏิกิริยาเมื่อมีดางทับทิม (potassium 
permanganate) lead(II)oxide , copper oxide หรือ silver oxide ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมหรือการระเบิด  สารทําลายโลหะหลายชนิด
เมื่อมีนํ้า 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ยังไมมีการกําหนด TLV 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอของสาร และการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC ไมมีการระเหยของสารหรือมีอยางชาๆ ที่จะทําใหอากาศเปนอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร การสูดดมไอสารอาจทําใหเกิด
อาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ)  การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได ควรไดรับการดูแลจากแพทย ดูหมายเหตุ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :  41   ํC  
จุดหลอมเหลว : -92  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.1 
การละลายในนํ้า : ทําปฏิกิริยากับนํ้า 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํC : 47.1 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.97 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 2.38 
จุดวาบไฟ : -22   ํC c.c (closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 290   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.4-55 

หมายเหตุ 

สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารดับเพลิงที่มีนํ้าเปนสวนประกอบ  อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 
ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาทางระบบหายใจท่ี
เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


