
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
1,1,2,2-Tetrachloroethylene  
Perchloroethylene  
Tetrachloroethene 

CAS#              :   127-18-4                              C2Cl4 / Cl2C=CCl2 
RTECS#         :    KX3850000                        Molecular mass : 165.8                                              
UN#                :   1897 
EC#                 :   602-028-00-4 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อไฟไหมใหควัน 

(หรือกาซ)ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

 กรณีเกิดเพลิงไหมบริเวณ
ใกลเคียง:ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร 

 

การสูดดม วิงเวียน งวงซึม ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส ออนเพลีย หมดสติ 
 

ดูดระบายอากาศ ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง แดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัยหรือหนากากปองกัน ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง วิงเวียน งวงซึม  
ปวดศีรษะ คล่ืนไส ออนเพลีย 
หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก อยาทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามาก ๆ นอนพัก 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

ดูดระบายอากาศ เก็บรวบรวมของเหลวที่รั่วและหกออกมาใสใน
ภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ใชทรายหรือสารดูดซับ
เฉื่อย (inert absorbent) ดูดซับของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่
ปลอดภัย หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม ใชเครื่องปองกันสวน
บุคคล : ใชหนากากชนิดกรองกาซและไออินทรียของสารเคมี 

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว   
เปนมลภาวะทางทะเล  
EU Classification  
Symbol: Xn, N 
R: 40-51/53 
S: (2-)-23-36/37-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

 
 
 

TETRACHLOROETHYLENE เตตราคลอโรเอธิลีน ICSC :0076 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1897  
NFPA Code: H2; F0; R0; 

เก็บแยกจากโลหะ (ดูอันตรายทางเคมี) อาหารและอาหารสัตว 
เก็บในที่มืด มีการดูดระบายอากาศตามแนวพื้น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดเมื่อสัมผัสพ้ืนผิวที่รอนหรือเปลวไฟ เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ 

(ไฮโดรเจนคลอไรด, ฟอสจีน, คลอรีน)  สารสลายตัวอยางชาๆ เมื่อถูกความช้ืนทําใหเกิดกรดไตรคลอโรอะซีติกและ กรดไฮโดรคลอริก 
สารน้ีทําปฏิกิริยากับโลหะ เชน อลูมิเนียม ลิเธียม แบเรียม เบอริเลียม 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 25 ppm as TWA, 100 ppm as STEL; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown 
relevance to humans); BEI issued; (ACGIH 2004)  MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 3B; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางชาๆ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง  การกลืนของเหลวน้ีเขาไปทํา
ใหสําลักลงไปในปอดโดยมีความเสี่ยงของการเกิดอาการปอดอักเสบจากสารเคม ีสารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง การไดรับ
สัมผัสสารในปริมาณสูงอาจทําใหหมดสติ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การสัมผัสกับสารทางผิวหนังซ้ํา ๆ หรือเปนเวลานานอาจทําใหเกิดผิวหนังอักเสบ 

สารอาจมีผลตอตับและไต สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 121   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -22   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.6 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.015 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 1.9 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 5.8 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.09 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.9  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปนสารที่เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  สารน้ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในนํ้าในระยะยาว 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน
เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามใชสารในบริเวณที่มีไฟหรือพ้ืนผิวที่รอนหรือระหวางการเช่ือมโลหะ 
การเติมสารท่ีทําใหคงตัว (stabilizer) หรือสารยับยั้ง (inhibitor) ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ 

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 


