
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 1999 

1,3-Dinitro-4-chlorobenzene  
2,4-Dinitrophenyl chloride  
DNCB 

CAS #  97-00-7  C6H3ClN2O4 / C6H3Cl(NO2)2  

RTECS #  CZ0525000  Molecular mass: 202.6  

UN #  1577  

EC Index #   610-003-00-4  
  

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ
กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ

หามอยูใกลเปลวไฟ  
 

น้ําฉีด โฟม สารดับเพลิงผง   
คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด อนุภาคละเอียดที่ฟุงกระจายใน
อากาศจะเกิดเปนสวนผสมที่
สามารถระเบิดได 

หามทําใหเกิดการเสียดสีหรือการ
กระทบกระเทือน 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา ทําการดับไฟ
จากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ริมฝปากเขียวหรือเล็บมือเขียว 
ผิวหนังเขียว เวียนศีรษะ  
ปวดศีรษะ หายใจลําบาก คลื่นไส 
อาเจียน รบกวนการมองเห็น 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก ถาจําเปน
ใหชวยหายใจ  นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด  
(ดูการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ําและสบู 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
 

สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ผิวหนังเขียว  
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หายใจ
ลําบาก คลื่นไส อาเจียน 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก ทําใหอาเจียน(เฉพาะผูที่มี
สติ) สวมถุงมือปองกันเมื่อทําให
ผูปวยอาเจียน นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ดูดสารที่หกดวยเครื่องดูดฝุน แลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย   
หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม  
ใชเครื่องปองกันสารเคมีสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 23/24/25-33-50/53 
S: (1/2-)-28-36/37-45-60-61 
Note: [C] 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

 

1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE 1-คลอโร-2,4-ไดไนโตรเบนซีน ICSC :0416 



 

1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE 1-คลอโร-2,4-ไดไนโตรเบนซีน ICSC :0416 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1577-S or 61GT2-II  
NFPA Code: H 3; F 1; R 4 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง ดางแก 
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็น  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผลึกสีเหลืองซีด มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางเคมี : อาจเกิดการระเบิดจากการสลายตัวเมื่อไดรับการกระทบกระเทือน เสียดสี หรือกระแทก  อาจระเบิดเมื่อไดรับความรอน
ถึงแมไมมีอากาศ  สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง และดางแก เมื่อติดไฟจะเกิดกาซและควันที่เปนพิษและกัดกรอน รวมทั้ง 
hydrogen chloride และ nitrogen oxides
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: ยังไมมีการระบุ MAK: sensitization of skin (Sh); (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม ผิวหนังและการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC ไมมีการบงช้ีถึงอัตราการระเหยของสารที่จะทําใหอากาศเปนอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอดวงตา ทางเดินหายใจ และระคายเคืองอยางรุนแรงตอผิวหนัง สารอาจมีผลตอ
เลือดทําใหเกิด methaemoglobin การไดรับสัมผัสสารในความเขมขนสูงอาจทําใหเสียชีวิตได  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังอาจทําใหผิวหนังอักเสบ ผิวหนังไวตอสิ่งกระตุน 
สารอาจมีผลตอระบบประสาท ทําใหการมองเห็นผิดปกติ. 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 315   ํC 
จุดหลอมเหลว : 54   ํC 
ความหนาแนน : 1.7 g/cm3

การละลายในน้ํา : ไมละลายน้ํา 

ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : นอยมาก
จุดวาบไฟ : 179  ํC 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 432   ํC
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 2.0-22 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

หมายเหตุ 

เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน  
และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

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 

 


