
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2000 
Dichloroethyl ether  
2,2'-Dichloroethyl ether 

1,1'-Oxybis(2-chloro)ethane  
sym-Dichloroethyl ether 

Diethylene glycol 
dichloride  

CAS #  111-44-4  C4H8Cl2O / (ClCH2CH2)2O  

RTECS #  KN0875000  Molecular mass: 143.02  

UN #  1916  

EC Index #   603-029-00-2  
  

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไวไฟ เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ
กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

น้ําฉีด โฟม สารดับเพลิงผง   
คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 55  ํC  
อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศที่ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 55  ํC  
 ทําเปนระบบปด  
ดูดระบายอากาศ  

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา แตหลีกเลี่ยงไมให
สารสัมผัสกับน้ําโดยตรง 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม ไอ เจ็บคอ คลื่นไส อาเจียน 

ปวดแสบปวดรอน  
หายใจลําบาก อาการอาจเกิดขึ้น
ภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่งนั่ง
ครึ่งนอน  นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ําและสบู 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน 
ปวดแสบปวดรอน 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ทําใหอาเจียน(เฉพาะผูที่มี
สติ) พัก นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ดูดระบายอากาศ เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง  
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะที่มีฝาปดให
มากที่สุดเทาที่จะมากได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย  
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย   
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวน 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+ 
R: 10-26/27/28-40 
S: (1/2-)-7/9-27-28-36/37-45 

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

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTF1-II  
NFPA Code: H3; F2; R1; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว 
ดูอันตรายทางเคมี เก็บในที่มืด ปดสนิท 

BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER บิส(2-คลอโรเอทธิล)อีเธอร ICSC :0417 



 

BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER บิส(2-คลอโรเอทธิล)อีเธอร ICSC :0417 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวใส ไมมีสี  มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ  
อันตรายทางเคมี : สารสามารถเกิดเปอรออกไซดที่ระเบิดไดเมื่อสัมผัสกับอากาศและแสง สารสลายตัวเมื่อเผาไหมหรือเมื่อสัมผัสน้ํา ได
ควันที่เปนพิษรวมทั้ง  hydrogen chloride  สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง  สารทําทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ  
chlorosulfonic acid และ oleum 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm as TWA, 10 ppm as STEL; (skin); A4 (ไมจําแนกเปนสารกอมะเร็งในมนุษย); 
(ACGIH 2004). MAK: 10 ppm, 59 mg/m3; Peak limitation category: I(1); skin absorption (H); (DFG 2004).
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอสาร ผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC อัตราการระเหยของสารถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอดวงตา และทางเดินหายใจ การสูดดมไอสารเขาไปอาจทําใหเกิดอาการปอด
บวมน้ํา(ดูหมายเหตุ)  การไดรับสัมผัสสารเกินกวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหเสียชีวิตได  ผลอาจเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาตอมาได ควรไดรับการดูแลจากแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังทําใหผิวหนังอักเสบ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 178   ํC 
จุดหลอมเหลว : -50   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.22 
ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 0.206 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.9 

จุดวาบไฟ : 55  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 369   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 2.7-? 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 1.29 

หมายเหตุ

อาการปอดบวมน้ํา มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก  ตองใหพักและ
ใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาระบบการหายใจที่เหมาะสมโดยทันที โดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  การเติมสารที่ทํา
ใหคงตัว (stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor) ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารนี้ ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบเปอร
ออกไซดกอนทําการกลั่น ทําใหหมดไปถาตรวจพบ  ช่ือทางการคา ไดแก  DCEE, Chlorex  เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนใน
เดือนตุลาคม 2005 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน EU classification 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 

 


