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เอกสารขอมูลความปลอดภัย 
METHYLENE CHLORIDE 

 
1. การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผูผลิต 
ช่ือผลิตภัณฑ:   METHYLENE CHLORIDE        
การนําไปใช:   สารเคมีสําหรบัอุตสาหกรรม 
ผูผลิต/ผูจัดจําหนาย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคลิ จํากัด  
                                         82/80 ซอยเอกมัย 22(นวลนอย) ถนนสุขุมวิท 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครฯ 10110 
เบอรโทรศัพท:   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
เบอรแฟกซ:   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 
เบอรโทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
  
2. การบงชี้ความเปนอันตราย 
องคประกอบของฉลาก 
รูปภาพ 

 
คําสัญญาณ            ระวัง 
 
ขอความแสดงอันตราย: 
1.) มีขอสงสัยวา อาจกอใหเกิดมะเร็ง  
ขอควรระวัง:  
1.) ใชอุปกรณปองกนัภัยสวนบุคคลตามขอกําหนด 
 
3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม  
ชื่อพอง: Methane dichloride, Methylene bichloride, Methylene dichloride, DCM, Dichloromethane 

สวนผสม เปอรเซ็นต(โดยน้าํหนกั) รหัส CAS NO. 
METHYLENE CHLORIDE       100 75-09-2 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล 
คําแนะนําทั่วไป:   ปรึกษาแพทย แสดงเอกสารขอมูลความปลอดภยัเม่ือพบแพทย 
การหายใจเขาไป: กรณีท่ีหายใจเอาไอระเหยเขาไปใหเคล่ือนยายรับอากาศบรสุิทธ์ิ ในกรณีท่ีหายใจไม

สะดวกใหออกซิเจนชวยหายใจ ถาหยุดหายใจใหใชอุปกรณชวยหายใจ และนําสง
แพทย 

การสัมผัสผิวหนัง: ลางบริเวณท่ีสัมผัสดวยน้ําปริมาณมากๆ ถอดเส้ือผา และรองเทาท่ีปนเปอนออก พบ
แพทยหากมีการระคายเคือง หรืออาการหนกั ลางเส้ือผากอนนํากลับมาใชใหม 

การสัมผัสดวงตา: หากเขาตา ลางตาดวยน้ําปริมาณมากทันทีอยางนอย 15 นาที ปรึกษาจักษุแพทย 
การกลนืกิน: หามทําใหอาเจียน ไมควรนําส่ิงของใดๆเขาปากผูปวยท่ีหมดสติ ลางปากดวยน้ํา  

พบแพทย     
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลิงที่เหมาะสม: 
น้ํา, คารบอนไดออกไซด, โฟม, ผงเคมีแหง  
สารดับเพลิงที่หามใช: 
น้ําท่ีเปนลําน้ําโดยตรง 
ความเปนอันตรายที่เกดิจากการลุกไหมของผลิตภัณฑ: 
Carbon monoxide, Carbon dioxide, Hydrogen chloride gas, halogenated compounds. 
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง:  
สวมอุปกรณปองกนัระบบทางเดนิหายใจ สําหรับนักดับเพลิงท่ีจําเปน 
 
6. มาตรการจัดการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ขอควรระวังสวนบุคคล: สวมอุปกรณปองกนัสวนบุคคล ไมควรหายใจเอาไอระเหยหรือหมอกควัน มีการ

ระบายอากาศท่ีเพียงพอ อพยพคนไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย  
ขอควรระวังดานส่ิงแวดลอม:  ปองกันการหกรัว่ไหล หากกระทําไดอยางปลอดภัย หามปลอยสารเคมีใหไหลลงสู

ทอระบายน้ํา 
วิธีการและวัสดุสําหรับกักเกบ็และทําความสะอาด:  

ดูดซับดวยวัสดุดูดซับท่ีเฉื่อย ( เชน ทราย,ซิลิกาเจล ) ปองกนัการไหลลงสูทอระบาย
น้ํา ใตผิวดิน แหลงน้ํา ทําความสะอาดพ้ืนท่ีรัว่ไหลทันที ถอดแหลงกําเนิดไฟออกให
หมด และมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  
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7. การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเกบ็รักษา 
ขอควรระวังในการขนถายเคลื่อนยาย ใชงาน และการเก็บรักษาอยางปลอดภยั:   
หลังเลิกงานควรลางมือใหสะอาด ถอดเส้ือผาท่ีปนเปอนออก และทําความสะอาดกอนนํามาใชใหม  หลีกเล่ียงการ 
สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา เก็บในภาชนะท่ีปดสนิท หลีกเล่ียงการสัมผัสความรอน, ประกายไฟ และเปลวไฟ ใชในพ้ืนท่ี 
ท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ ไมควรหายใจเอาไอระเหย หรือควันเขาไป  
สภาวะการเกบ็รักษาอยางปลอดภัย รวมทั้งขอหามในการเก็บรักษาสารที่เขากันไมได:    
ปดภาชนะใหมิดชิด เก็บในหองท่ีปดมีอุณหภูมิท่ีแหงและ เย็น ระบายอากาศไดดี เปดภาชนะอยางระวังเพ่ือปองกัน
ความดนัท่ีระบายออกมา และเก็บในแนวตั้งปองกนัการหกรั่วไหล 
 
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกนัสวนบุคคล 
คาขีดจํากดัที่ยอมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัตงิาน: TWA 50 ppm  
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ควรมีการควบคุมการระบายอากาศ หรือควบคุมดานวิศวกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให 

ไอระเหยของสารท่ีลอยอยูในอากาศต่ํากวาคาขีดจํากดัตามเกณฑท่ีกําหนด และมี 
อางลางตาฉุกเฉิน ฝกบัวลางตวัฉกุเฉินอยูในพ้ืนท่ีทํางาน 

อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล 
การปองกันระบบหายใจ: ในกรณีท่ีการระบายอากาศไมเพียงพอสวมชุดปองกันระบบทางเดินหายใจ เม่ือมีไอ

ระเหยและละอองของสารเคมี ควรสวมหนากากปองกนัแบบเต็มหนา 
การปองกันมือ: สวมถุงมือปองกันสารเคมี 
การปองกันดวงตา: สวมแวนตาปองกนัสารเคมี 
การปองกันผิวหนงัและรางกาย: สวมชุดปองกันท่ีสามารถปองกันสารเคมี 
มาตรการสุขอนามัย: ไมมีขอมูล 
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

ลักษณะ สี และกล่ิน  :  ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพาะตัว อัตราการระเหย : 0.71 
จุดหลอมเหลว :   (-97)  - (-96.7) °C ความหนาแนน :  1.3190 - 1.3266 g/cm3  ท่ี 25 °C 
ความเปนกรดดาง (pH) :  ไมมีขอมูล การละลายน้ํา :  ละลายไดเล็กนอย 
จุดเดือด :   39.75 – 40 °C ความหนืด :   ไมมีขอมูล   
ความดันไอ :   350 – 470.9 mbar ท่ี 20 °C ความหนาแนนของไอ :  2.93 g/l 
คาจํากัดตํ่าสุดของการระเบิด : 12 - 13 %โดยปริมาตร  คาจํากัดสูงสุดของการระเบิด : 19 - 23 %โดยปริมาตร 
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง : 556 – 662 °C จุดวาบไฟ : ไมมีขอมูล 
คาขีดจํากัดของกล่ินที่รับได : 214ppm ความสามารถในการลุกติดไฟไดของของแข็ง และกาซ:ไมมีขอมูล 
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อุณหภูมิของการสลายตัว :ไมมีขอมูล ความสามารถในการละลายได : Methanol, Diethyl ether, n-Octanol, 
Acetone. 

คาสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ตอน้ํา :1.25 

 
10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
ความเสถียรทางเคมี: เสถียรภายใตสภาวะสภาวะปกติ อาจเกิดระเบิดไดเม่ือผสมกับบรรยากาศท่ีมีปริมาณ

ออกซิเจนสูง 
การเกดิปฏิกิริยา:   ไมมีขอมูล 
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: ไมมีขอมูล 
สภาวะทีค่วรหลีกเลี่ยง:  ความรอน เปลวไฟ ประกายไฟ ทําลายพลาสตกิบางชนิด ยาง สีเคลือบ และพ้ืนท่ี 

จํากัด  
วัสดุที่เขากันไมได:   Alkali metals, strong oxidizing agents, strong bases, chemically active metals,  

aluminum, amines, magnesium, strong acids and vinyl compounds.   
ความเปนอันตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: Carbon monoxide, carbon dioxide, Hydrogen chloride, phosgene 
 
11. ขอมูลดานพิษวิทยา 
ความเปนพิษเฉียบพลนั:  LC50 (Inhalation, rat): 52000 g/m3 
    LD50 (Oral, rat): 1600 mg/kg  

            อาการที่ปรากฎ: หลังหายใจเขาไป: ระคายเคืองเยื่อเมือก มึนเมา งวงซึม หมดสติ หลังสัมผัสกับ
ผิวหนัง: ระคายเคืองเล็กนอย ทําใหผิวแหง ตอมาอาจเกิดการอักเสบ หลังสัมผัสกับ
ดวงตา: ระคายเคืองเล็กนอย เส่ียงตอการเกิดฝาท่ีกระจกตา หลังกลืนกิน: คล่ืนไส 
อาเจียน หลังท่ีเกิดอุบัตุเหตุกลืนกินเขาไปจะเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ  

  เม่ือผานเขาสูปอด(อาเจียน)สามารถทําใหเกดิอาการปอดอักเสบ(ปอดอักเสบจาก
สารเคมี) หลังดูดซึมในปริมาณมาก ระบบประสาทสวนกลางปนปวน ปวดศีรษะ 
เวียนศีรษะ ความดันลด หัวใจเตนผิดจงัหวะ การหายใจเปนอัมพาต หายใจลําบาก 
มึนเมา งวงซึม ผลกระทบท่ัวไปเม่ือใช aliphatic halogenated hydrocarbons: งวง
นอน โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนพิษตอหลอดเลือดและหัวใจ                

              ความเปนพิษเร้ือรัง: เปนไปไดท่ีจะเปนสารกอมะเร็งในมนษุย  
ขอมูลเพ่ิมเติมทางพิษวิทยา:   ไมมีขอมูล 
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12. ขอมูลดานส่ิงแวดลอม 
ความเปนพิษ 
ความเปนพิษตอปลา:  LC50 - Pimephales promelas: 193 - 196 mg/l - 96h  
ความเปนพิษตอไรน้ําและสัตวไมมีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ:  

EC50 - Daphnia magna: 1682 mg/l - 48h 
ความเปนพิษตอสาหราย:  ไมมีขอมูล 
ความเปนพิษตอแบคทีเรีย: ไมมีขอมูล 
การยอยสลายทางชีวภาพ:  อันตรายท่ีเปนไปไดในการยอยสลายผลิตภัณฑนี ้ยอยสลายในระยะเวลาส้ัน ไมนา 

เปนอันตราย แตในระยะยาวอาจเกิดขึน้ได 
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ:ไมมีขอมูล 
การเคล่ือนยายในดนิ:  ไมมีขอมูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไมมีขอมูล 
 
13. ขอมูลการกําจัดผลิตภัณฑ 

               ผลิตภัณฑ: ไมมีขอกําหนดหรือขอตกลงในการกําจัดสารเคมีและสารตกคาง ของกลุมประเทศ
ยุโรป สารตกคางทางเคมีท่ัวไปจัดเปนของเสียกลุมพิเศษการจัดการของเสียประเภท
นี้เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของกลุมประเทศยโุรป เราแนะนําใหติดตอ
กับผูรับผิดชอบหรือบริษัทท่ีไดรับการอนุญาตใหกาํจัดของเสียประเภทนี้ ซ่ึงสามารถ
ใหคําแนะนําการจัดการหรือเผาทําลายสารเคมี และหลังจากการเผา ซ่ึงเปนสารท่ีมี
ความไวไฟสูงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษจากหนวยงานของรัฐกฎระเบียบของ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 

บรรจุภัณฑปนเปอน: การกําจัดตองจดัการตามระเบียบขอบังคับ เคล่ือนยายบรรจุภัณฑท่ีปนเปอนท่ีเปน
ของเสียอันตรายมารวมในประเภทเดียวกัน หากไมมีการระบุวาเปนของเสียและ
ไมไดมีการปนเปอนก็สามารถกําจัดเชนเดียวกับของเสียในครัวเรือนหรือนํากลับมา
ใชใหมได 

 
14. ขอมูลการขนสง 
การขนสงทางบก 
UN-No: 1593      Class: 6.1     Packing group: III 
Proper shipping name: DICHLOROMETHANE 
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การขนสงทางน้ํา 
UN-No: 1593      Class: 6.1     Packing group: III 
Ems: F-A S-A      
Proper shipping name: DICHLOROMETHANE   
การขนสงทางอากาศ 
UN-No: 1593      Class: 6.1     Packing group: III 
Proper shipping name: DICHLOROMETHANE  
 
15. ขอมูลดานกฏบงัคับ 
Federal and State Regulations: California prop. 65: This product contains the following ingredients for which the 
State of California has found to cause cancer, birth defects or other reproductive harm, which would require a 
warning under the statute: Methylene chloride California prop. 65: This product contains the following ingredients 
for which the State of California has found to cause cancer which would require a warning under the statute:  
Methylene chloride Pensylvania RTK: Methylene chloride TSCA8(b) inventory: Methylene Chloride SARA 313 
toxic chemical notification and release reporting: Methylene chloride CERCLA: Hazardouse substances.: Methylene 
chloride 

Other Regulations: OSHA: Hazardous by definition of hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). 

Other Classifications: 
WHMIS (Canada): CLASS D-18: Material causing immediate and serious toxic effects (TOXIC). CLASS D-2A: 
Material causing other toxic effects (VERY TOXIC). 
DSCL (EEC): R22-Harmful if swallowed. R38- Irritating to skin. R41- Risk of serious damage to eyes. R45-May 
cause cancer. 
HMIS(U.S.A): 
Health Hazard: 2 
Fire Hazard: 1 
Reacticity: 0 
Personal Protection: h 
National Fire Protection Association(U.S.A.): 
Health: 2 
Flammability: 1 
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Reactivity: 0 
Specific hazard: 
Protective Equipment: 
Gloves. 
Lab coat. 
Vapor respirator. Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent. Wear appropriate respirator when 
ventilation is inadequate. Splash goggles. 
 
European/International Regulations European Labeling in Accordance with EC Directives Hazard Symbols: XNRisk 
Phrases: R 40 Limited evidence of a carcinogenic affect. Safety Phrases: S23 Do not inhale gas/vapour/spray. 
S24/25 Avoid contact with skin and eyes. 
S36/37 Wear suitable protective clothing and gloves. WGK(Water Danger/Protection) CAS# 75-09-2:2 United 
Kingdom Occupational Exposure Limits 
 
This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006. 
Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture  
no data available 
Chemical Safety Assessment 
no data available 
 
16. ขอมูลอื่นๆ 

บริษัทโมเดอนเคมีเคิลจํากดั ใหขอมูลและขอแนะนําในเอกสารนี้อางอิงตามขอมูลท่ีผูผลิตมี และนาเช่ือถือ แต
อาจไมถูกตองหรือครอบคลุมขอมูลของผลิตภณัฑท้ังหมด เอกสารนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางของขอควรระวัง
ในการจัดการผลิตภัณฑโดยบุคลากรท่ีมีความชํานาญอยางถูกตองในการใชผลิตภัณฑ บุคลากรท่ีไดรับขอมูลนี้ตองใช
วิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 

บริษัทโมเดอนเคมีเคิลจํากดั ไมมีตวัแทนหรือผูรับประกันท้ังโดยตรงหรือโดยออม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา โดยขอมูลนี้มีวตัถุประสงคเพียงเปนขอมูลท่ีเหมาะสมในการใชผลิตภัณฑ ดังนั้น บริษัทโมเดอนเคมี
เคิลจํากัด จะไมรับผิดชอบความเสียหายจากการใชขอมูลและผลิตภัณฑ  
 


