
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2000 
1,1,2-Trichloroethylene 
Trichloroethene 
Ethylene trichloride 
Acetylene trichloride 

CAS #  79-01-6  C2HCl3 / ClCH=CCl2  
RTECS #  KX4550000  Molecular mass: 131.4  
UN #  1710  
EC #  602-027-00-9  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟไดภายใตสภาวะจําเพาะ  

(ดูหมายเหตุ) 
 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ

ใกลเคียง  
ใชสารดับไฟประเภทใดก็ได 

การระเบิด  ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต
(เชน การตอสายดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

 

การสูดดม เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ 
ออนเพลีย คล่ืนไส หมดสติ 
 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี หรือ
ใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวแหง แดง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง 
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ นอนพัก 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ดูดระบายอากาศ เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใส
ในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสิ่งดูดซับเฉื่อย 
(inert absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ใชหนากากชนิดกรองกาชและ
ไออินทรียของสารเคมี หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 
 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเล 
EU Classification  
Symbol: T 
R: 45-36/38-52/53-67 
S: 53-45-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

 

TRICHLOROETHYLENE ไตรคลอโรเอทธิลีน ICSC: 0081 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1710  
NFPA Code: H2; F1; R0; 

เก็บแยกจากโลหะ (ดูอันตรายทางเคมี) ดางแก  อาหารและอาหารสัตว  
เก็บในที่มืด แหง มีการระบายอากาศตามแนวพื้น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ  ผลของการไหล การสั่น ฯลฯ สามารถทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีเมื่อสัมผัสกับผืนผิวที่รอนหรือเปลวไฟจะสลายตัวกลายเปนควันพิษที่กัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ (ฟอสจีน 
ไฮโดรเจนคลอไรด) เมื่อสารน้ีสลายตัวเมื่อสัมผัสกับดางแกทําใหเกิด ไดคลอโรอะเซทิลีน ซึ่งไวไฟ สารน้ีทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับผง
โลหะ เชน แมกนีเซียม อลูมิเนียม ไททาเนียม แบเรียม สารสลายตัวอยางชาๆโดยแสงในท่ีช้ืน เกิดเปนกรดเกลือที่ทําลายเน้ือเยื่อ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; 100 ppm as STEL; A5; BEI issued; (ACGIH 2004) 
MAK: Carcinogen category: 1; Germ cell mutagen group: 3B; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ และโดยการกลืน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา และผิวหนัง เกิดการระคายเคือง การกลืนอาจทําใหสารสําลักลงปอด เสี่ยงตอ
ปอดอักเสบจากสารเคมี สารมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหการหายใจลมเหลว การไดรับสารอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังอาจเกิดผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจมีผลกระทบตอ
ระบบประสาทสวนกลาง ทําใหสูญเสียความทรงจํา สารน้ีอาจมีผลตอตับและไต (ดูหมายเหตุ) สารน้ีอาจกอใหกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 87  ํC 
จุดหลอมเหลว : -73  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.5 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.1 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 7.8 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 4.5 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.3 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 410  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 8-10.5 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.42  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า ในระยะยาวสารน้ีเปนสาเหตุทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา  

หมายเหตุ 
การลุกไหมของสวนผสมไอ/อากาศที่ติดไฟไดเกิดขึ้นไดยาก อาจเกิดขึ้นไดภายใตสภาวะที่แนนอน การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลจะเปน
อันตรายมากข้ึน อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสาร
เปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคากําจัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามใชสารในบริเวณที่มีไฟหรือมีพ้ืนผิวที่รอน หรือระหวาง
การเช่ือมโลหะ การเติมสารท่ีทําใหคงตัว(stabilizer)หรือสารยับยั้ง(inhibitor)ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี  
ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ 
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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 


