
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
CAS#              :     87-86-5                              C6Cl5OH                      
RTECS#         :     SM6300000                       Molecular mass : 266.4                                                              
UN#                :    3155 
EC#                 :    604-002-00-8 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ ตํารับที่เปนของเหลวที่มี
ตัวทําละลายอินทรียอาจติดไฟได 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง: 
ใชสารดับไฟที่เหมาะสม 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด  
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสโดยเฉพาะ

สตรีมีครรภ 
หลีกเล่ียงการสัมผัสสารทุกกรณี 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ 
มีไขหรืออุณหภูมิรางกายสูงขึ้น 
หายใจลําบาก เจ็บคอ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี หรือ
ใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ ใหพักในทาครึ่ง
น่ังครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยการ
หายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง เกิดแผลพุพอง 
ไอ เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ 
มีไขหรืออุณหภูมิรางกายสูงขึ้น 
หายใจลําบาก เจ็บคอ 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
และทําความสะอาดผิวหนังดวยนํ้า
และสบู นําสงแพทย ควรสวมถุงมือ
ปองกันขณะทําการปฐมพยาบาล 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย หนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง ทองเสีย 
คล่ืนไส หมดสติ อาเจียน 
ออนเพลีย  (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า  
ด่ืมนํ้ามากๆ  นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด  
ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมใหเกิดฝุนสาร เก็บสารที่
เหลืออยางระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่ที่ปลอดภัย หามใหสารน้ีเขาสู
สิ่งแวดลอม สวมเสื้อผาปองกันครบชุด(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวน
บุคคล: เครื่องชวยหายใจ P3 filter สําหรับปองกันอนุภาคสารพิษ) 

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลพิษทางทะเลอยางรุนแรง 
EU Classification  
Symbol: T+, N 
R: 24/25-26-36/37/38-40-50/53 
S: (1/2-)-22-36/37-45-52-60-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT2-II  
NFPA Code: H 3; F 0; R 0; 

ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว   
เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง เก็บในหองที่มีการระบายอากาศที่ดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผลึกสีขาวหรือของแข็งหลายรูปแบบ มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการใหความรอนที่อุณหภูมิสูงกวา 200   ํC เมื่อสลายตัวจะใหควันพิษรวมทั้งไดออกซิน  
สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง  
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 0.5 mg/m3 as TWA; (skin); A3; BEI issued; (ACGIH 2003)  MAK: H; Carcinogen category: 2; (DFG 2002) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC เกิดการระเหยไดนอยมาก อยางไรก็ตามปริมาณของอนุภาคสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วจนถึงจุดอันตราย ถามีการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารอาจมีผลตอระบบหัวใจและ
หลอดเลือดเปนผลทําใหการทํางานของหัวใจผิดปกติและหัวใจลมเหลว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ไต ตับ ปอด ระบบภูมิคุมกัน  
ตอมไทรอยด สารน้ีมีความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย  ในการทดลองในสัตวทดลองพบวาสารน้ีอาจเปนพิษและมีผลตอ
ระบบสืบพันธุในมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด (สลายตัว) : 309   ํC 
จุดหลอมเหลว : 191   ํC 
ความหนาแนน : 1.98 g/cm3 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.001 

ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 0.02 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 9.2 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.00 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow:  5.01  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปนสารที่เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  สารน้ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในนํ้าในระยะยาว  สารน้ีสามารถออกสู
สิ่งแวดลอมไดภายใตการใชตามปกติ  จึงควรเอาใจใสอยางมาก อยางไรก็ตามควรหลีกเล่ียงวิธีที่เปนการเพ่ิมการปลดปลอย เชน การกําจัด
ทิ้งอยางไมเหมาะสม 

หมายเหตุ 
ผลิตภัณฑที่มีขายในทองตลาดอาจมีสวนผสมของสารปนเปอนที่เปนพิษสูง (ไดออกซิน) ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือนเมื่อ
ปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน 

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 


