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CAS #  7782-50-5  Cl2  

RTECS #  FO2100000  Molecular mass: 70.9  

UN #  1017  

EC Annex 1 Index #  017-001-00-7  
 

 
     

EC/EINECS #  231-959-5          

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ แตชวยใหสารอื่นติด
ไฟงายขึ้น มีปฏิกิริยาหลายๆ
ปฏิกิริยา อาจทําใหเกิดไฟไหม
หรือการระเบิด 

หามสัมผัสกับสารที่เขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) 

กรณีเกิดเพลิงไหมบริเวณใกลเคียง: 
ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและ 

การระเบิด (ดูอันตรายทางเคมี) 
 

หามสัมผัสกับสารที่เขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้าเปนฝอย  
แตอยาใหนํ้าสัมผัสสารโดยตรง 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ไอ เจ็บคอ หายใจถ่ีๆ  

หายใจลําบาก  
หายใจมีเสียงหวีด 
ผลอาจเกิดภายหลัง  
(ดูหมายเหตุ) 

ใชเครื่องปองกันการหายใจ  
ทําเปนระบบปด  
และทําการดูดระบายอากาศ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่ง
น่ังครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยการ
หายใจ นําสงแพทยทันที 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่โดนของเหลว:  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด แดง ปวด
แสบปวดรอน ปวด  
ผิวหนังไหม  

สวมถุงมือปองกันความเย็น 
และเสื้อผาปองกัน 

ลางดวยนํ้ามากๆอยางนอย 15 นาที 
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออกและ
ลางอีกครั้ง นําสงแพทยทันที 

ทางดวงตา นํ้าตาไหล แดง ปวด   
เปนแผลไหม 
 

สวมแวนนิรภัย  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทยทันที 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ (ใชเครื่อง
ปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) ดูดระบายอากาศ ปดถังถาทําได จํากัด
พ้ืนที่จนกวากาซกระจายออกไปหมด กําจัดกาซดวยฉีดนํ้าเปน
ฝอย หามใหนํ้าถูกของเหลวโดยตรง หามปลอยสารน้ีเขาสู
สิ่งแวดลอม 

ใชถังเก็บที่มีฉนวนหุมพิเศษ  เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N UN Hazard Class: 2.3 
R: 23-36/37/38-50 UN Subsidiary Risks: 8 
S: (1/2-)9-45-61   

 

CHLORINE คลอรีน ICSC: 0126 



การบรรจุและติดฉลาก 

GHS Classification 
อันตราย 
บรรจุกาซภายใตความดัน อาจเกิดระเบิดไดถาไดรับความรอน 
เปนอันตรายถึงตายไดถาสูดดมกาซเขาไป 

ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรงและทําอันตรายตอดวงตา 
อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ 
เปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1017 or 20G2TC 
NFPA Code: H 4; F 0; R 0; OX 

เก็บในหองที่ปองกันไฟหากอยูในอาคาร ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่ง
ที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว (ดูอันตรายทาง
เคมี) เก็บในภาชนะปดสนิทที่เย็นแหง และเก็บในที่มีการดูดระบาย
อากาศท่ีดี เก็บในพื้นที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนกาซอัดเหลวสีเขียวถึงเหลือง มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ :กาซหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี :สารละลายในนํ้าเปนกรดแก ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับดางและกัดกรอนเน้ือเยื่อ สารน้ีเปนสารออกซิไดซอยางแรงทํา
ปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารที่ติดไฟและวัสดุรีดิวซ สารน้ีทําปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรียและอนินทรียสวนใหญทําใหเกิดอันตราย
จากไฟไหมและการระเบิด ทําลายโลหะ พลาสติกบางชนิด ยาง และสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 0.5 ppm as TWA, 1 ppm as STEL; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2008). 
EU OEL: 0.5 ppm, 1.5 mg/m3 as STEL (EU 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สงผลกระทบอยางรุนแรงในทุกทางที่ไดรับสัมผัส 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของกาซในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจ ุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :นํ้าตาไหล สารน้ีจะทําลายเน้ือเยื่อของตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การระเหยอยางรวดเร็วของ
สารเหลวอาจทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด การหายใจกาซน้ีเขาไปอาจทําใหเกิดอาการคลายหืดหอบ อาจทําใหปอดอักเสบและปอดบวมนํ้า 
ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได แตผลของการทําลายเน้ือเยื่อตาและทางเดินหายใจแสดงใหเห็นชัดเจนต้ังแตแรก ควรอยูภายใตการดูแล
ของแพทย การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:สารอาจมีผลตอทางเดินหายใจและปอด ทําใหปอดอักเสบเรื้อรังและการทํางานเสีย
ไป สารอาจมีผลตอฟน ทําใหฟนผุกรอน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -34  ํC 
จุดหลอมเหลว : -101  ํC 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.7 

ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C : 673 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.5 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  
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หมายเหตุ 
อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก 
และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาทางระบบหายใจท่ีเหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามใชในบริเวณใกลไฟหรือ
พ้ืนผิวที่รอน หรือระหวางการเช่ือมโลหะ หามพนนํ้าบนถังบรรจุที่รั่ว (เพ่ือปองกันการกัดกรอนของตัวถัง) ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบน
เพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซในรูปของเหลว 

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 


