
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Tetrachloromethane  
Tetrachlorocarbon  
Tetra 

CAS#              :    56-23-5                              CCl4 
RTECS#         :     FG4900000                       Molecular mass : 153.8                                                       
UN#                :    1846 
EC#                 :    602-008-00-5 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อไฟไหมใหควัน  
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ 
เปนพิษ 

 เมื่อเกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง : 
ใชสารดับไฟประเภทที่เหมาะสม 

การระเบิด  
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ 

คล่ืนไส อาเจียน 
 

ระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรือ
อาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย  
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
และสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บหรือตักของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากท่ีสุด 
ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ
แลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  เครื่อง
ปองกันสวนบุคคล : ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติด
ตัว 

 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ไดใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปด
สนิท หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลพิษทางทะเล 
EU Classification  
Symbol: T, N 
R: 23/24/25-40-48/23-52/53-59 
S: (1/2-)-23-36/37-45-59-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARBON TETRACHLORIDE คารบอน เตตราคลอไรด ICSC :0024 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1846  
NFPA Code: H 3; F 0; R 0; 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  โลหะตางๆ   
(ดูอันตรายทางเคมี) ใชเครื่องดูดระบายอากาศตามแนวพื้น เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารน้ีหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : เมื่อสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอนหรือเปลวไฟ สารน้ีจะสลายตัว ใหควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ (ไฮโดรเจนคลอ
ไรด ICSC0163, กาซคลอรีน ICSC 0126 และฟอสจีน ICSC 0007) ทําปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด เชน อะลูมิเนียม แมกนีเซียม สังกะสี  ทํา
ใหเปนอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm as TWA, 10 ppm as STEL; (skin); A2 (suspected human carcinogen); (ACGIH 
2004) MAK: 0.5 ppm, 3.2 mg/m3; Peak limitation category: II(2); skin absorption (H); Carcinogen category: 4; Pregnancy risk group: 
D; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจสารเขาไป เขาทางผิวหนัง และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตาเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอ ตับ ไต และระบบประสาทสวนกลาง  
ทําใหหมดสติ ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆ หรือเปนเวลานาน  
อาจทําใหเกิดโรคผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 76.5   ํC 
จุดหลอมเหลว : -23   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.59 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.1 (ละลายไดนอย) 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 12.2 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 5.3 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.64 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจเปนพิเศษตอผลกระทบกับบรรยากาศช้ัน
โอโซน 

หมายเหตุ 
การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลทําใหอันตรายเพ่ิมมากขึ้น อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจาก
แพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน  
หามใชสารน้ีในบริเวณที่มีไฟ หรือพ้ืนผิวที่รอน หรือระหวางการเช่ือมโลหะ 

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 


