
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Trichloromethane  Formyl trichloride Methane trichloride  

CAS#              :    67-66-3                               CHCl3 
RTECS#         :     FS9100000                         Molecular mass : 119.4                                                          
UN#                :    1888 
EC#                 :    602-006-00-4 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ ดูหมายเหตุ เมื่อไฟไหม 

ใหควัน (หรือกาซ) ที่ระคายเคือง
หรือเปนพิษ 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง : ใชสารดับไฟประเภท
ที่เหมาะสม 

การระเบิด  
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด  วัยรุนและเด็กควร
หลีกเล่ียงไมใหไดรับสัมผัสสาร 

 

การสูดดม ไอ วิงเวียน งวงซึม ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส หมดสติ 
 

ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวด ผิวหนังแหง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆ หรือ
อาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง อาเจียน  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร และสูบ
บุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ พัก  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก็บหรือตักสาร
ที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด  
ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ
แลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามปลอยสารเขาสูสิ่งแวดลอม  
เครื่องปองกันสวนบุคคล : ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวย
หายใจติดตัว 

 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปด
สนิท หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: Xn UN Hazard Class: 6.1 
R: 22-38-40-48/20/22 UN Pack Group: III 
S: (2-)-36/37   

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1888  
NFPA Code: H 2; F 0; R 0; 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว สารท่ีเขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) ทําการดูดระบายอากาศตามแนวพื้น 

 
 

CHLOROFORM คลอโรฟอรม ICSC :0027 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี ระเหยที่อุณหภูมิและความดันปกติ มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : เมื่อสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอนหรือเปลวไฟ สารน้ีจะสลายตัวทําใหเกิดควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ 
(ไฮโดรเจนคลอไรด ICSC 0163 ฟอสจีน ICSC 0007 คลอรีน ICSC 0126)  ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับดางแก สารออกซิไดซอยางแรง 
โลหะบางชนิด เชน อะลูมิเนียม แมกนีเซียม และสังกะสี ทําใหเกิดอันตรายจากการไฟไหมและการระเบิด  กัดกรอนทําลายพลาสติก ยาง 
และสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 10 ppm as TWA; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to 
humans); (ACGIH 2004) MAK: 0.5 ppm, 2.5 mg/m3; Peak limitation category: II(2); skin absorption (H); Carcinogen category: 4; 
Pregnancy risk group: C; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุหณภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหระคายเคืองตอดวงตา สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ตับ และไต อาการ
อาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนัง สารน้ีอาจมีผลตอตับและไต   
สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 62   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -64   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.48 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.8 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 21.2 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.12 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.7 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.97 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
สารน้ีเกิดการลุกไหมไดเมื่อเติมสารติดไฟลงไปในปริมาณเพียงเล็กนอย หรือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในอากาศ  การด่ืมเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอลทําใหอันตรายเพ่ิมมากขึ้น อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ   
ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน  
หามใชสารน้ีในบริเวณที่มีไฟ หรือพ้ืนผิวที่รอน หรือระหวางการเช่ือมโลหะ 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

CHLOROFORM คลอโรฟอรม ICSC :0027 

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 


