
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2004 
3-Chloro-1-propene  
3-Chloropropylene  
Chloroallylene 

CAS#              :    107-05-1                            C3H5Cl / CH2=CHCH2Cl 
RTECS#         :     UC7350000                       Molecular mass : 76.5                                                 
UN#                :    1100 
EC#                 :    602-029-00-X 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก เมื่อติดไฟใหควันหรือ

กาซที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง AFFF โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ
ระเบิดได อาจเกิดไฟหรือการ
ระเบิดเมื่อสัมผัสกับสารที่เขากัน
ไมได ดูอันตรายทางเคมี 
 

ทําเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอยทิ้ง หรือการขนยาย 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิ
ของถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถัง
เก็บ 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 
ออนเพลีย หายใจลําบาก อาเจียน 
หมดสติ 

ทําการระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน ถาจําเปนให
ชวยการหายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวดแสบปวดรอน ปวด 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง 
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน 
อาเจียน 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า  ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  เก็บหรือตักสาร
ที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด  
ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยแลวนําไปทิ้งในที่
ปลอดภัย หามลางลงทอระบายนํ้า (เครื่องปองกันสวนบุคคล : ชุด
ปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว) 

 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศที่ทนตอการแตก หากเก็บใน
บรรจุภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทน
ตอการแตกและปดมิดชิด  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification  
Symbol: F, Xn, N 
R: 11-20/21/22-36/37/38-40-48/20-68-50 
S: (2-)-16-25-26-36/37-46-61 
Note: [D] 
UN Classification  
UN Hazard Class: 3 
UN Subsidiary Risks: 6.1 
UN Pack Group: I 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1100  
NFPA Code: H3; F3; R1; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
และ สารท่ีเขากันไมได (ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่แหง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ   
ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดการรวมตัวไดภายใตอิทธิพลของกรดตางๆ ที่รอน และเปอรออกไซด ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิด  
เมื่อติดไฟจะใหควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ คือ ไฮโดรเจนคลอไรด (ดู ICSC#0163) ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสาร
ออกซิไดซอยางแรง และผงโลหะ ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิด เมื่อทําปฏิกิริยากับนํ้าจะเกิดกรดไฮโดรคลอริก กัดกรอนทําลาย
พลาสติก ยาง และสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 ppm as TWA; 2 ppm as STEL; (skin); A3; (ACGIH 2004) 
MAK: H; Carcinogen category: 3B; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลาง  การหายใจเอาไอสารน้ีเขาไปในปริมาณเขมขนมากๆ อาจทําใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ)  
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนปลาย ระบบหัวใจและหลอดเลือด ไต ตับ 
ทําใหการทํางานของไตและตับเสื่อมลง 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 45   ํC 
จุดหลอมเหลว : -135   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.94 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.36 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 39.3 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.6 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.6 
จุดวาบไฟ : -32   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 390   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.9-11.2 
สมัประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.1 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏจนเวลา
ผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการรักษา
ระบบการหายใจท่ีเหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


