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1,2-Dichloroethene  
Acetylene dichloride  
symmetrical Dichloroethylene 

CAS #  540-59-0  C2H2Cl2 / ClCH=CHCl  

RTECS #  KV9360000  Molecular mass: 96.95  

UN #  1150    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

สารดับเพลิงผง น้ําฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด   
 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศที่ระเบิดได

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม การ
ปลอยทิ้งหรือการขนสง 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา  

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ เวียนศีรษะ คลื่นไส
งวงซึม ออนเพลีย หมดสติ
อาเจียน 

ดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆหรืออาบน้ํา   

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง (ดูการสูดดม) หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ดื่มน้ํามากๆ  
นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง ดูดระบายอากาศ  
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะปดสนิทให
มากที่สุดเทาที่จะมากได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย  
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย   
หามลางสารลงทอระบายน้ํา (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุด
ปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว) 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, Xn 
R: 11-20-52/53 
S: (2-)-7-16-29-61 
Note: [C] 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 
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การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30GF1-I+II  
NFPA Code: H2; F3; R2; 

เก็บในที่ปองกันไฟ  ปดสนิท ดูอันตรายทางเคมี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ และสามารถไหลไปตามพื้นได จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได   
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือภายใตอิทธิพลของอากาศ แสงสวางและความชื้น ไดควันที่เปนพิษและกัดกรอน 
รวมทั้ง hydrogen chloride  สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง  ทําปฏิกิริยากับทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง ดาง ไดสารพิษ
ของ chloroacetylene ซึ่งสามารถติดไฟไดเองเมื่อสัมผัสอากาศ สารทําลายพลาสติก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 200 ppm as TWA; (ACGIH 2003) MAK: 200 ppm, 800 mg/m3; Peak limitation 
category: II(2); (DFG 2002) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอสาร และการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC อัตราการระเหยของสารที่จะทําใหอากาศเปนอันตรายเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตจะเร็วขึ้นอีกถา
เกิดฟุงกระจาย หรือถูกพนเปนละออง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารระคายเคืองตอดวงตา และทางเดินหายใจ สารในขนาดสูงอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง มีผลทําใหความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  สารละลายไขมันออกจากผิวหนัง สารอาจมีผลตอตับ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 55   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.28 
การละลายในน้ํา : ละลายน้ําไดนอย
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.34 

จุดวาบไฟ : 2  ํC c.c (closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 460   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 9.7-12.8 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 2 

หมายเหตุ 

สารประกอบนี้มี 2 isomers คือ cis และ trans ขอมูลของ cis-isomer (CAS 156-59-2), trans isomer (CAS 156-60-5) จุดเดือดอื่น : 60.3  ํC 
จุดหลอมเหลว : -81.5  ํC (cis), -49.4  ํC (trans); จุดวาบไฟ c.c. 6  ํC (cis), 2-4  ํC (trans); ความหนาแนนสัมพัทธ(น้ํา = 1) 1.28 (cis), 1.26 
(trans); ความดันไอ 24.0 kPa (cis), 35.3 kPa (trans) ที่ 20  ํC; ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ที่ 20   ํC (อากาศ=1) : 1.6 
(cis), 1.8 (trans); สัมประสิทธิ์การแบงสวน  Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 1.86 (cis), 2.09 (trans). อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับ
สัมผัสสาร ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ 
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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 

 


