
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1995 
Vinyl trichloride  
beta-Trichloroethane 

CAS#              :    79-00-5                               C2H3Cl3 / CHCl2CH2Cl 
RTECS#         :     KJ3150000                         Molecular mass :  133.4                                                             
UN#                :    3082 
EC#                 :    602-014-00-8 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟไดภายใตสภาวะจําเพาะ 

ความรอนทําใหความดันสาร
เพ่ิมขึ้นซึ่งเสี่ยงตอการระเบิดได  
ดูหมายเหตุ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอน 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ดู หมายเหตุ 
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอก 
ของสาร 

 

การสูดดม มึนงง งวงซึม ปวดศีรษะ คล่ืนไส 
หายใจถ่ีๆ หมดสติ 
 

ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแหง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา  
 

สวมแวนนิรภัยหรือหนากากปองกัน ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน มึนงง งวงซึม ปวดศีรษะ คล่ืนไส 
หายใจถ่ีๆ หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก  ทําใหอาเจียน  
(ถาผูปวยมีสติ) นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย  
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  
หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: 
เครื่องชวยหายใจติดตัว 
 

 

เปนมลพิษทางทะเล 
EU Classification  
Symbol: Xn 
R: 20/21/22-40-66 
S: (2-)-9-36/37-46 
UN Classification  
UN Hazard Class: 9 
UN Pack Group: III 

 
 
 
 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 1,1,2-ไตรคลอโรอีเธน ICSC :0080 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-90GM6-III  
NFPA Code: H 3; F 1; R 0; 

 

ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง ดางแก โลหะหลายชนิด 
เก็บในภาชนะปดสนิท  มีการดูดระบายอากาศตามแนวพื้น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดเมื่อสัมผัสพ้ืนผิวที่รอนหรือเปลวไฟ ทําใหไดไฮโดรเจนคลอไรด (ดู ICSC0163)  
ฟอสจีน(ดู ICSC0007) และกาซพิษอื่นๆ  สารน้ีทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง ดางแก และโลหะตางๆ เชน โซเดียม โปแตสเซียม 
แมกนีเซียมและผงอะลูมิเนียม  ทําลายพลาสติกหลายชนิด ยาง เหล็กและสังกะสี 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 10 ppm as TWA ; (skin) ; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans); (ACGIH 2004) 
MAK: 10 ppm , 55 mg/m3 Peak limitation category: II(2); skin absorption (H); Carcinogen category: 3B; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดคอนขางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ไตและตับ  ทําใหกดการทํางานของประสาท
สวนกลาง การทํางานของตับและไตลมเหลว  การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูงอาจทําใหหมดสติ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 114   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -36   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.44 
การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 2.5 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 4.6 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 4.6 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 6-15.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.35 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
ขอมูลจุดวาบไฟไมมีระบุในเอกสารใด  การลุกไหมของสวนผสมไอ/อากาศท่ีติดไฟไดเกิดขึ้นไดยาก อาจเกิดขึ้นไดภายใตสภาวะท่ี
แนนอน  การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลจะทําใหอันตรายมากข้ึน ความสัมพันธระหวางกลิ่นของสารกับคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจาก
การทํางานไมสามารถบงช้ีได หามใชสารในบริเวณที่มีไฟหรือมีพ้ืนผิวที่รอนหรือระหวางการเช่ือมโลหะ  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 1,1,2-ไตรคลอโรอีเธน ICSC :0080 

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 


