
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2007 
gamma-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane gamma-BHC gamma-HCH  

CAS#              :    58-89-9                              C6H6Cl6   
RTECS#         :    GV4900000                       Molecular mass : 290.8                                                             
UN#                :    2761 
EC Annex 1 Index# :    602-043-00-6       
EC/EINECS# :    200-401-2 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ  ตํารับที่เปนของเหลวที่
มีตัวทําละลายอินทรียอาจติดไฟ
ได เมื่อไฟไหมใหควัน (หรือกาซ) 
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการติดไฟและระเบิด  
ถาในสูตรตํารับมีตัวทําละลายที่
ติดไฟหรือระเบิดได 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ชักเกร็ง คล่ืนไส มึนงง ปวดศีรษะ 
นํ้าลายไหลมากผิดปกติ ทองเสีย 
อาเจียน 
 

หลีกเล่ียงการสูดดมฝุนสาร 
และไอหมอกของสาร  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ชักเกร็ง คล่ืนไส 
มึนงง ปวดศีรษะ นํ้าลายไหลมาก
ผิดปกติ ทองเสีย อาเจียน 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน สวมถุงมือขณะทําการปฐมพยาบาล 
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย  

ทางดวงตา ตาแดง 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ชักเกร็ง คล่ืนไส มึนงง ปวดศีรษะ 
นํ้าลายไหลมากผิดปกติ ทองเสีย 
อาเจียน 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

นําสงแพทยทันที  
หามทําใหอาเจียน บวนปาก  
ด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า  
นอนพัก 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจ P3 filter สําหรับ
ปองกันอนุภาคสารพิษ สวมชุดปองกันสารเคมี สวมถุงมือปองกัน 
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ไมใชโลหะที่ปดสนิท 
แลวนําไปท้ิงในท่ีที่ปลอดภัย หามใหสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 
 
 

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลพิษทางทะเลอยางรุนแรง 
EU Classification 
Symbol: T, N 
R: 20/21-25-48/22-64-50/53 
S: (1/2-)36/37-45-60-61 
UN Classification 
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 
GHS Classification 
อันตราย 
เปนอันตรายถึงตายได เมื่อกลืนกิน หรือสัมผัสผิวหนัง 
เปนอันตราย เมื่อสูดดมฝุนผงของสารเคมีเขาไป 
อาจกอใหเกิดอันตรายตอเด็กที่ไดรับการเล้ียงดวยนํ้านมมารดา 
ที่ไดรับสารเคมี 
ทําอันตรายตอระบบประสาทสวนกลาง 
ทําอันตรายตอตับ เมื่อไดรับสัมผัสเปนเวลานาน  
หรือไดรับสัมผัสซ้ํา 
เปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า และมีผลกระทบระยะยาว 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT7-III 

 
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากสารเคมีที่เปนดาง โลหะ อาหารและอาหารสัตว  
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผงผลึกสีขาว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอนและเปลวไฟ เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลาย
เน้ือเยื่อ สารน้ีเกิดการสลายตัวเมื่อสัมผัสกับสารที่เปนดางทําใหเกิดไตรคลอโรเบนซีน และสารนี้สลายตัวเมื่อเกิดการสัมผัสกับผงโลหะ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.5 mg/m3 as TWA; (skin); A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance 
to humans); (ACGIH 2006)MAK: 0.1 mg/m3; (Inhalable fraction) Peak limitation category: II(8); skin absorption (H); Carcinogen 
category: 4; Pregnancy risk group: C; BAT issued; (DFG 2006) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของอนุภาคสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงจุดอันตราย ถามีการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง มีผลใหเกิดอาการชักเกร็ง  การไดรับสัมผัสสารอาจ
ทําใหเสียชีวิตได  ตองใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอตับ  พบการเกิดเน้ืองอกในสัตวทดลอง  
แตอาจมีขอมูลไมเพียงพอในมนุษย  
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 323   ํC 
จุดหลอมเหลว : 113   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.87 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.0007 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 0.0012 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow: 3.61-3.72 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  การสะสมในรางกายของสารเคมีน้ีอาจเกิดขึ้นในปลาได  สารน้ีสามารถออกสูสิ่งแวดลอมได
ภายใตการใชตามปกติ  จึงควรเอาใจใสอยางมาก อยางไรก็ตามควรหลีกเล่ียงวิธีที่เปนการเพ่ิมการปลดปลอย เชน การกําจัดทิ้งอยางไม
เหมาะสม 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชใน
สูตรตํารับที่มีในทองตลาดอาจเปล่ียนคุณสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได  หามนําชุดทํางานกลับบาน 

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 


