
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1999 
Diphenylmethane-4.4'-diisocyanate bis(1,4-Isocyanatophenyl)methane MDI 4,4'-Methylenediphenyldiisocyanate  

CAS#              :   101-68-8 C15H10N2O2 / OCNC6H4CH2C6H4NCO 
RTECS#         :   NQ9350000  Molecular mass: 250.3  
EC Annex 1 Index # :  615-005-00-9  
EC/EINECS # :  202-966-0 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อไฟไหมใหควัน 
(หรือกาซ)ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  ผงดับเพลิง คารบอนไดออกไซด 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดศรีษะ คล่ืนไส หายใจถ่ีๆ 

เจ็บคอ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก  
ถาจําเปนใหชวยหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง   สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย   

ทางดวงตา ปวด  
 

สวมแวนนิรภัยหรือหนากาก ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
ใชเครื่องปองกันสารเคมีพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 
เก็บหรือตักสารที่หกออกมาใสภาชนะที่ปดสนิท  
เก็บรวบรวมสารที่หกอยางระมัดระวัง และนําไปท้ิงในที่ปลอดภัย 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได 
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท  
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว Note: C 
EU Classification 
Symbol: Xn 
R: 20-36/37/38-42/43 
S: (1/2-)23-36/37-45 

การเก็บรักษา 
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  สารท่ีเขากันไมได  ดูอันตรายทางเคมี  เก็บในท่ีเย็น แหง และมืด  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผลึกหรือเกล็ด มีสีขาวจนถึงสีเหลืองซีด  
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดการรวมตัวภายใตอิทธิพลของอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากกวา 204   ํC  เมื่อเกิดการติดไฟไดควันพิษและกัดกรอน  
รวมท้ัง nitrogen oxides และ hydrogen cyanide (ICSC 0492) สารพรอมที่จะทําปฏิกิริยากับนํ้าได polyureas ที่ไมละลายนํ้า   
สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรด แอลกอฮอล amines  ดางและสารออกซิไดซ ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด 
 

METHYLENE BISPHENYL ISOCYANATE เมทธิลีน บิสฟนิล ไอโซไซยาเนต ICSC :0298 



ขอมูลสําคัญ 

คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.005 ppm as TWA; (skin); (ACGIH 2004). 
MAK: (Inhalable fraction) 0.05 mg/m³; Peak limitation category: I(1); sensitization of respiratory tract and skin (Sah); Carcinogen 
category: 3B; Pregnancy risk group: D; (DFG 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได โดยการปนเปอนจะ
เร็วขึ้น ถาเกิดการฟุงกระจาย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : นํ้าตาไหล สารทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ   
สารอาจมีผลตอปอด ทําใหการทํางานเสียไป 

ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:  การไดรับสัมผัสทางผิวหนังซ้ําๆ หรือระยะยาว อาจทําใหผิวหนังไวตอสิ่งกระตุน 
การไดรับสัมผัสทางการสูดดมซ้ําๆ หรือระยะยาวอาจทําใหเกิดอาการหอบหืด (ดูหมายเหตุ) 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือดท่ี 100 kPa :  314   ํC  
จุดหลอมเหลว : 37  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.2 
การละลายในนํ้า : ทําปฏิกิริยากับนํ้า 

ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํC : นอยมาก 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 8.6 
จุดวาบไฟ : 196   ํC c.c (closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 240   ํC 

หมายเหตุ 

อาการหอบหืดมักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและให
แพทยตรวจและสังเกตอาการ  ผูที่มีอาการหอบหืดเน่ืองจากสารเคมี ตอไปควรหลีกเล่ียงการสัมผัสสารน้ี  MDI อาจทําใหคนงานไวตอการ
ไดรับสัมผัสสารเคมีกลุม isocyanates (ทําใหเกิดอาการหอบหืดได)  หามนําชุดทํางานกลับบาน   
ช่ือทางการคา คือ Caradate 30, Desmodur 44, Hylene M 150, Isonate, Nacconate 300, NCI-C50668, Rubinate 44  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนกรกฎาคม 2007 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
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International Programme 
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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 


