
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1999 
Propylene dichloride 

CAS #  78-87-5  C3H6Cl2  

RTECS #  TX9625000  Molecular mass: 113.0  

UN #  1279  

EC Annex 1 Index #  602-020-00-0  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟมาก

 
หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

สารดับเพลิงผง โฟม 
คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด สวนผสมของกาซ/อากาศ 
เกิดระเบิดได
 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา  

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม ไอ งวงซึม ปวดศีรษะ 

เจ็บคอ 
ดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก ถาจําเปน
ใหชวยหายใจ  นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง แดง ปวด  สวมถุงมือปองกัน ลางดวยน้ํามากๆ แลวถอดเสื้อผาที่
เปอนสารเคมีออกแลวลางอีกครั้ง 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย งวงซึม 
ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล
ดูดระบายอากาศ เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะปดสนิท ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย 
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หามลางสารลงทอระบายน้ํา  
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1279 or 30GF1-I+II 
NFPA Code: H2; F3; R0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการ
ดับเพลิง  

1,2-DICHLOROPROPANE 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ICSC :0441 

 
 
 



1,2-DICHLOROPROPANE 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ICSC :0441 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ และสามารถไหลไปตามพื้นได จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได   
อันตรายทางเคมี : เมื่อเผาไหม ไดควันพิษและกัดกรอน สารทําลายโลหะผสม aluminum และพลาสติกบางชนิด
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 10 ppm as TWA, SEN A4 (ไมจําแนกเปนสารกอมะเร็งในมนุษย); (ACGIH 2007). 
MAK: Carcinogen category: 3B; (DFG 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม และการกลืนกิน 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารที่จะทําใหอากาศเปนอันตรายเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารละลายไขมันออกจากผิวหนัง สารอาจมีผลตอตับและไต  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 96   ํC 
จุดหลอมเหลว : -100   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.16 
การละลายในน้ํา , g/100 ml ท่ี 20  ํ C : 0.26 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 27.9 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.9 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.15
จุดวาบไฟ : 16  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 557   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 3.4-14.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 2.02 (จากการคํานวณ) 

หมายเหตุ 

เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน และการจัดการเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนกรกฎาคม 2007 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ถูกปรับปรุงบางสวน
ในเดือนมกราคม 2008 ในสวนของการดับไฟ 

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 

 


