
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2007 
Methyl chloroform  
Methyltrichloromethane  
alpha-Trichloroethane 

CAS#                        :    71-55-6                               C2H3Cl3 / CCl3CH3 
RTECS#                   :     KJ2975000                         Molecular mass : 133.4                                                              
UN#                          :    2831 
EC Annex 1 Index#  :    602-013-00-2  
EC/EINECS#            :     200-756-3 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟไดภายใตสภาวะจําเพาะ  

ความรอนทําใหความดันสารเพ่ิมขึ้น
ซึ่งเสี่ยงตอการระเบิดได เมื่อติดไฟ
ใหควัน (หรือกาซ)ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ ดูหมายเหตุ 

 กรณีเกิดเพลิงไหมบริเวณ
ใกลเคียง:ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม 

การระเบิด  
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอก 
ของสาร 

 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ มึนงง งวงซึม 
คล่ืนไส เดินเซ หมดสติ 
 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวแหง แดง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัยหรือเครื่องปองกัน
นัยนตา พรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง ทองเสีย 
ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ มึนงง งวงซึม 
คล่ืนไส เดินเซ หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

หามทําใหอาเจียน บวนปาก  
ด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า 
นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจติดตัว ทําการดูดระบาย
อากาศ เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปด
สนิทใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย  
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  
หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
Note: F 
EU Classification 
Symbol: Xn, N 
R: 20-59 
S: (2-)24/25-59-61 
UN Classification 
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 
GHS Classification 
ระวัง 
ทําใหระคายเคืองตอผิวหนังอยางออน 
ทําใหระคายเคืองตอดวงตา 
อาจกอใหเกิดอาการงวงซึมหรือมึนงง 
อาจกอใหเกิดอันตรายตอระบบหัวใจและหลอดเลือด หากสูดดม
สารเขาไป 
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S2831 or 61GTI-III 
NFPA Code: H2; F1; R0 

 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว และสารออกซิไดซอยางแรง 
อะลูมิเนียม แมงกานีสและสังกะสี เก็บในที่เย็น เก็บในที่แหง 
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทางเปดสูทอระบายนํ้าทิ้ง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดเมื่อเกิดการเผาไหม เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ  สารน้ีทําปฏิกิริยา
รุนแรงกับอะลูมิเนียมและโลหะผสมที่มีแมกนีเซียม ดาง สารออกซิไดซอยางแรง อะซีโตน และสังกะสี 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 350 ppm as TWA, 450 ppm as STEL; A4 (not classifiable as a human carcinogen); BEI issued (ACGIH 2006) 
MAK: 200 ppm, 1100 mg/m3; Peak limitation category: II(1); skin absorption (H); Pregnancy risk group: C; (DFG 2006) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดคอนขางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองอยางออนตอดวงตา ทางเดินหายใจและผิวหนัง สารน้ีอาจมีผลตอ
ระบบประสาทสวนกลาง ทําใหความรูสึกตัวลดลง การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูงอาจเปนผลใหหัวใจเตนผิดจังหวะ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 74   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -30   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.34 
การละลายในนํ้า : ละลายไดไมดี 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 13.3 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.6 
จุดวาบไฟ : ดูหมายเหตุ 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 537   ํC 
คาจํากัดการระเบิด  รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 8-16 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.49 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปนสารอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
การลุกไหมของสวนผสมไอ/อากาศที่ติดไฟไดเกิดขึ้นไดยาก อาจเกิดขึ้นไดภายใตสภาวะที่แนนอน  สารน้ีเกิดการเผาไหมไดเมื่อมีปริมาณ
ออกซิเจนที่มากเกินพอเทาน้ันหรือเมื่อมีแหลงเผาไหมที่รุนแรง  หามใชสารในบริเวณที่มีไฟหรือมีพ้ืนผิวที่รอนหรือระหวางการเช่ือม
โลหะ  การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลจะทําใหอันตรายมากข้ึน อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจ
จากแพทยเปนระยะ  การเติมสารที่ทําใหคงตัว (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 


