
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 2002 
Trichlorotrifluoroethane  
CFC 113  
R 113 

CAS#              :    76-13-1                                C2Cl3F3 / Cl2FCCClF2             
RTECS#         :    KJ4000000                          Molecular mass : 187.4                                                               
EC/EINECS#  :   200-963-1    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟไดในสภาวะที่จําเพาะ   
เมื่อไฟไหมใหควัน(หรือกาซ)ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ กรณีเกิดไฟไหมใชสารดับเพลิง
ประเภทที่เหมาะสม 

การระเบิด  
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การสูดดม หัวใจเตนผิดจังหวะ สับสน งวงซึม  
หมดสติ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักผอน  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรือ
อาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การเก็บรักษา 

เก็บหรือตัก ของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท ใชทรายหรือ
สารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent)โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้ง
ในที่ปลอดภัย หามปลอยใหสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม  
(เครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจติดตัว) 

เก็บแยกจากโลหะและโลหะผสม (ดูอันตรายทางเคมี)  
เก็บในที่เย็น ใชเครื่องดูดระบายอากาศตามแนวพ้ืน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวซึ่งระเหยงาย ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : กาซหนักกวาอากาศ และอาจรวมตัวกันในหองที่มีเพดานตํ่าทําใหขาดออกซิเจน 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอนและเปลวไฟ เมื่อสลายตัวจะปลอยควันพิษที่อันตรายมาก และกัดกรอน
ทําลายเน้ือเยื่อ (ไฮโดรเจนคลอไรด ดู ICSC 0163 ฟอสจีน ดู ICSC0007  ไฮโดรเจนฟลูออไรด ดู ICSC0283 คารบอนิลฟลูออไรด  
ดู ICSC0633 ) ทาํปฏิกิริยารุนแรงกับผงโลหะทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิด กัดกรอนทําลายแมกนีเซียมและโลหะที่ผสมแมกนีเซียม 
 
 
 

1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUORO ETHANE  1,1,2-ไตรคลอโร-1,2,2-ไตรฟลูออโรอีเธน ICSC :0050 



ขอมูลสําคัญ 

คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 1000 ppm as TWA; 1250 ppm as STEL; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004) 
MAK: 500 ppm, 3900 mg/m3; Peak limitation category: II(2); Pregnancy risk group: D; (DFG 2006) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : หากเกิดการรั่วจากภาชนะบรรจุ จะทําใหขาดอากาศหายใจ หากอยูในพ้ืนที่ปดสนิทปองกันอากาศเขาเน่ืองจาก
ปริมาณออกซิเจนในอากาศลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา การไดรับสัมผัสสารน้ีจะทําใหการทํางานของหัวใจ
ผิดปกติและกดประสาทสวนกลาง และความรูสึกตัวลดลงหรือหมดสติ (ดูหมายเหตุ) 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆ หรือเปนเวลานานอาจทําใหเกิดอาการ
ผิวหนังอักเสบ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 48   ํC 
จุดหลอมเหลว : -36   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.56 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.02 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 36 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 6.5 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 3.0 
อุณหภูมีท่ีติดไฟไดเอง : 680   ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบง Octonol/นํ้า ตาม log Pow : 3.30 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปนสารเคมีที่เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะผลกระทบกับบรรยากาศช้ันโอโซน 

หมายเหตุ 
ความเขมขนสูงของสารน้ีในอากาศทําใหขาดออกซิเจนซึ่งทําใหเสี่ยงตอการหมดสติหรือเสียชีวิต ตรวจปริมาณของออกซิเจนกอนเขาไป
ในพ้ืนที่ ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารไดจากการทํางาน  
หามใชสารในบริเวณที่มีไฟ พ้ืนผิวที่รอนหรือระหวางการเช่ือมโลหะ ช่ือทางการคา คือ ฟรีออน 113 ฟรีเจน 113 ฮาลอน 113 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUORO ETHANE  1,1,2-ไตรคลอโร-1,2,2-ไตรฟลูออโรอีเธน ICSC :0050 

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 


