
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2008 
alpha,alpha,alpha-Trichlorotoluene 
Trichlorophenylmethane 
Phenylchloroform 
(Trichloromethyl)benzene 

CAS #  98-07-7  C7H5Cl3 / C6H5CCl3  
RTECS #  XT9275000  Molecular mass: 195.5  
UN #  2226  
EC Annex 1 Index #  602-038-00-9  

  

  

EC/EINECS #  202-634-5      
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง โฟม หรือ
คารบอนไดออกไซด 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร  
การสูดดม ไอ เจ็บคอ หายใจถ่ี 

 
ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทยทันที 
 

ทางผิวหนัง แดง ปวด  
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง  
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด ไหม 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที  
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได)  
นําสงแพทยทันที 

การกลืนกิน ไอ เจ็บคอ 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ พักผอน  
นําสงแพทยถายังไมดีขึ้น 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว ดูดระบายอากาศ เก็บรวบรวม
สารท่ีเปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมาก
ที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent) 
โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  

 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  Note: E 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T UN Hazard Class: 8 
R: 45-22-23-37/38-41 UN Pack Group: II 
S: 53-45   

 
 

BENZOTRICHLORIDE เบนโซไตรคลอไรด ICSC: 0105 



การบรรจุและติดฉลาก 

GHS Classification 
อันตราย 
เปนอันตรายถึงตายไดถาหายใจเอาสารนี้เขาไป 
เปนอันตราย เมื่อกลืนกิน 
ทําใหผิวหนังระคายเคือง 
ทําอันตรายตอดวงตาอยางรายแรง 
อาจทําใหยีนเกิดความเสียหาย 

อาจทําใหเปนมะเร็ง 
อาจทําใหทางเดินหายใจระคายเคือง 
ทําอันตรายตอปอด เมื่อหายใจเขาไปเปนเวลานานหรือไดรับสัมผัสซ้ํา 
ทําอันตรายตอตับ ไต และตอมไธรอยด เมื่อกลืนกินเขาไปเปนเวลานาน 
หรือไดรับสัมผัสซ้ํา 
อาจทําอันตรายถากลืนกินและไหลเขาหลอดลม 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80S2226 
or 80GC9-II+III  
NFPA Code: H4, F1, R0. 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว และสารท่ีเขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) ในภาชนะปดสนิท แหง  
มีการระบายอากาศตามแนวพ้ืน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวมัน ควันไมมีสีถึงมีสีเหลือง มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวโดยความรอน สัมผัสกับกรดและนํ้า ทําใหเกิดควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ รวมท้ังไฮโดรเจน
คลอไรด สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง เอมีน โลหะเบา ทําใหเกิดการติดไฟ และการระเบิด ถาสัมผัสกับอากาศ
ทําใหปลอยไฮโดรเจนคลอไรดออกมา ดู ICSC0163 ทําลายพลาสติก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm as STEL (Ceiling value), (skin), A2 (suspected human carcinogen); (ACGIH 
2008). MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 2; (DFG 2008). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหผิวหนัง ทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง และเกิดการระคายเคืองรุนแรงกับตา 
การกลืนของเหลวเขาไปอาจทําใหอาเจียน มีผลทําใหเกิดอาการปอดอักเสบ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:สารน้ีมีผลตอการทํางานของปอด ตับ ไต ตอมไทรอยด   
สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด  : 221  ํC 
จุดหลอมเหลว : -5  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :1.4 
การละลายในนํ้า : เกิดปฏิกิริยาทางเคมี 
ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 20 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 6.8 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.0 
จุดวาบไฟ : 108  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 211  ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.92  
ความหนืดท่ี 20   ํ C : 1.7 mm2/s 
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หมายเหตุ 
สวนผสมของไอ / อากาศติดไฟยาก แตอาจเกิดติดไฟไดภายใตสภาวะที่แนนอน ปริมาณสารตองไมเกินคากําจัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการ
ทํางาน อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ นําสงแพทยถาหายใจลําบาก และ/หรือ 
มีไข 

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 


