
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Ethyl chloride 
Monochloroethane (บรรจุถัง) 

CAS #  75-00-3  C2H5Cl / CH3CH2Cl  
RTECS #  KH7525000  Molecular mass: 64.5  
UN #  1037  
EC #  602-009-00-0  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟสูงมาก เมื่อติดไฟให
ควัน(หรือกาซ)ที่ระคายเคือง
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง ปลอย
ใหไฟคอยๆดับไปเอง ในกรณีอื่น ใช
สารดับเพลิงผง คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของกาซ/อากาศ 
อาจระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได  
ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน การตอสายดิน) ถาสารอยูใน 
สถานะของเหลว (ดูหมายเหตุ) 
ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ 
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม เวียนศีรษะ สมองต้ือ  
ปวดศีรษะ เปนตะคริวที่ทอง 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่สัมผัสของเหลว: 
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 

สวมถุงมือปองกันความเย็น  
สวมเสื้อผาปองกัน 

หามถอดชุดที่เปอนสาร หากมีอาการ
นํ้าแข็งกัด: ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆ
หรืออาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
 

ใสหนากากปองกัน หรือเครื่อง
ปองกันนัยนตาพรอมทั้งเคร่ือง
ปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบาย
อากาศ (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว) หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

เก็บในถังเก็บมีฉนวนพิเศษ ทํามาพิเศษเฉพาะหุมใหพอดี 
EU Classification UN Classification 
Symbol: F+, Xn UN Hazard Class: 2.1 
R: 12-40-52/53  
S: (2-)-9-16-33-36/37-61   

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1037 or 20G2F  
NFPA Code: H 2; F 4; R 0; 

เก็บในที่ปองกันไฟไหมได 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนกาซอัดเหลวไมมีส ีมีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ :กาซหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวไดเมื่อไดรับความรอนหรือเผาไหม เมื่อสลายตัวจะไดกาซที่เปนพิษ (ไฮโดรเจนคลอไรด - ดู ICSC 0163 
ฟอสจีน- ดู ICSC 0007)  
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 100 ppm as TWA; (skin); A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance 
to humans); (ACGIH 2004). MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 3B; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ  
ความเส่ียงจากการหายใจ :ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นจนถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็วหากรั่วจากภาชนะบรรจ ุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคืองเล็กนอย การระเหยอยางรวดเร็ว
ของของเหลวน้ีทําใหเกิดอาการน้ําแข็งกัด สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง การไดรับสัมผัสสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสได
จากการทํางานอาจทําใหหมดสติ หัวใจเตนผิดจังหวะและเสียชีวิตได  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :12.5  ํC  
จุดหลอมเหลว :-138  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :0.918 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) :0.574 
ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C :133.3 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.22 
จุดวาบไฟ : -50  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 519  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 3.6-14.8 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.54  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจะเสริมใหมีอันตรายมากขึ้น ลางเสื้อผาที่เปอนสาร(ติดไฟได)ดวยนํ้ามากๆ หามใชในบริเวณที่มีไฟหรือ
พ้ืนผิวที่รอน หรือระหวางการเช่ือมโลหะ ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพื่อปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว 
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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 


