
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2001 
alpha-Chlorotoluene  
(Chloromethyl)benzene  
Tolyl chloride 

CAS#              :    100-44-7                             C7H7Cl / C6H5CH2Cl   
RTECS#         :     XS8925000                        Molecular mass :  126.6                                                             
UN#                :    1738 
EC#                 :    602-037-00-3 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน  
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง  AFFF โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 67   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/อากาศท่ีระเบิด
ได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 67   ํC ทําเปน
ระบบปด ใชเครื่องดูดระบายอากาศ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ คล่ืนไส 
ปวดศีรษะ หายใจถ่ีๆ  เวียนศีรษะ 
 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆ หรือ
อาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา นํ้าตาไหล ตาแดง ปวด ตาพรา 
เปนแผลไหมลึก 
 

สวมแวนนิรภัย  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย อาเจียน  
ปวดแสบปวดรอน 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บหรือตักของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ไมใชโลหะที่มีฝาปด  
ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) ดูดซับของเหลวที่เหลือ
แลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม สวมชุด
ปองกันสารเคมีรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification  UN Classification 
Symbol: T UN Hazard Class: 6.1 
R: 45-22-23-37/38-41-48/22 UN Subsidiary Risks: 8 
S: 53-45 UN Pack Group: II 
Note: [E]   
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1738  
NFPA Code: H2; F2; R1. 

 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว และสารที่เขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่แหง  
ทําการระบายอากาศตามแนวพื้น  

เก็บสารเฉพาะเมื่ออยูในรูปที่คงตัว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารจะเกิดการรวมตัวเน่ืองจากอิทธิพลของโลหะทั่วไปทุกชนิด ยกเวนนิเกิลและตะก่ัว ใหควันที่กัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ 
(ไฮโดรเจนคลอไรด-ดู ICSC 0163) และไฟไหมหรือการระเบิดที่เปนอันตราย  เมื่อติดไฟใหควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ 
(ไฮโดรเจนคลอไรด) ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง  กัดกรอนทําลายโลหะหลายชนิดถามีนํ้าอยูดวย 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 ppm as TWA; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to 
humans); (ACGIH 2001) MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 2; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดคอนขางรวดเร็ว  
และเร็วมากขึ้นถาถูกพนเปนละออง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อในตา ไอของสารทําให ตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ เกิดการ
ระคายเคือง  การหายใจเอาไอสารหรือละอองของสารน้ีเขาไปอาจทําใหเกิดอาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ ) สารน้ีมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง ทําใหหมดสติ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอตับและไต ทําใหเน้ือเยื่อตับและไตเปนแผล สารน้ีอาจกอใหเกิด
มะเร็งในมนุษย จากการทดลองในสัตวแสดงวาสารน้ีอาจมีความเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 179   ํC 
จุดหลอมเหลว : ประมาณ  -43   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.1 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : ไมละลายนํ้า (<0.1 g/100ml) 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 120 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.4 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ  
ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.00 
จุดวาบไฟ : 67   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 585   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.1-14.0 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.3 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
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หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏจนเวลา
ผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการพน
ยาในขนาดที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  การเติมสารที่ทําใหคงตัว (stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor) ทําใหมี
ผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ 

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 


