
 
 

วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) :เมษายน 2000 
Chloroethene 
Chloroethylene 
VCM 
(บรรจุถัง) 

CAS #  75-01-4  C2H3Cl / H2C=CHCl  
RTECS #  KU9625000  Molecular mass: 62.5  
UN #  1086 (stabilized)  
EC #  602-023-00-7  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟสูงมาก เมื่อติดไฟใหควัน  

(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมเปน
กอใหเกิดความเสี่ยงตอบริเวณ
ใกลเคียง ปลอยใหไฟคอยๆ ดับไป
เอง ในกรณีอื่นใชสารดับเพลิงผง 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสม กาซ/อากาศ อาจ
ระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได ใชเครื่องมือที่ไมเกิด
ประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม มึนงง งวงซึม ปวดศีรษะ  

หมดสติ 
 

ดูดระบายอากาศ ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่โดนของเหลว  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 

สวมถุงมือปองกัน หรือถุงมือ
ปองกันความเย็น และเสื้อผาปองกัน 

อาการนํ้าแข็งกัด ลางดวยนํ้ามากๆ 
หามถอดชุดทํางานออก 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัยหรือเครื่องปองกัน
นัยนตาพรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ดูด
ระบายอากาศเคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด (ใชเครื่อง
ปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F+, T UN Hazard Class: 2.1 
R: 45-12  
S: 53-45  
Note: [D]   

 

VINYL CHLORIDE ไวนิลคลอไรด ICSC: 0082  



 
 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1086  
NFPA Code: H 2; F 4; R 2; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่เย็น เก็บสารเฉพาะที่อยูในสภาวะคงตัวเทาน้ัน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ :กาซหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได  ไอของไวนิลคลอไรด 
โมโนเมอรอาจเกิดการรวมตัวเปนโพลิเมอรในทอหรืออุปกรณดักเปลวไฟของถังเก็บ ทําใหทออุดตัน 

อันตรายทางเคมี :สารน้ีหากอยูภายใตสภาวะบางสภาวะจะเกิดเปนเปอรออกไซด สารเกิดปฏิกิริยารวมตัวเปนโพลิเมอรไดงายทําใหเกิด
การระเบิด เน่ืองจากความรอนและภายใตอิทธิพลของอากาศ  แสง และเมื่อสัมผัสกับตัวคะทาลิสท สารออกซิไดซอยางแรง และโลหะเชน
ทองแดง และอลูมิเนียม ทําใหเกิดอันตรายจากการติดไฟและการระเบิด สารสลายตัวเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดควันที่เปนพิษและกัดกรอน
ทําลายเน้ือเยื่อ (ไฮโดรเจนคลอไรดและฟอสจีน)  สารน้ีทําลายเหล็กในสภาวะที่ช้ืน 

คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 ppm as TWA; A1 (confirmed human carcinogen); (ACGIH 2004).  
MAK: Carcinogen category: 1; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตาเกิดการระคายเคือง กาซเหลวอาจทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด และอาจมีผลตอ
ระบบประสาทสวนกลาง การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง ควรปรึกษาแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:สารน้ีอาจมีผลตอการทํางานของ ตับ มาม เลือด หลอดเลือดสวนปลาย  

เน้ือเยื่อและกระดูกน้ิวมือ สารน้ีอาจกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด  : -13  ํC  
จุดหลอมเหลว : -154  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 0.9 (ของเหลว) 
ความหนาแนน(ไอ)  : 8 g/l ที่ 15  ํC  
การละลายในนํ้า :ไมละลายนํ้า 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.2 
จุดวาบไฟ : -78  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 472  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 3.6-33 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.6  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจเก่ียวกับการปนเปอนแหลงนํ้าบาดาลเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน 

เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามใชสารในบริเวณที่มีไฟ พ้ืนผิวที่รอน หรือระหวางการเช่ือมโลหะ  
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 


