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2-Chloro-1,3-butadiene 2-Chlorobutadiene beta-Chloroprene  

CAS #  126-99-8  C4H5Cl / CH2=CClCH=CH2  
RTECS #  EI9625000  Molecular mass: 88.5  
UN #  1991 (inhibited)  
EC #  602-036-00-8  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก มีปฏิกิริยาหลายๆ

ปฏิกิริยา อาจทําใหเกิดไฟไหม
หรือการระเบิด เมื่อติดไฟให
ควัน (หรือกาซ) ที่ระคายเคือง
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
หรือคารบอนไดออกไซด 
 

การระเบิด สวนผสมของไอ/อากาศอาจ
ระเบิดได  
 
 

ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสอง
สวางที่สามารถปองกันการเกิดระเบิด
ได ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 
ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน การตอสายดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 

โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ มึนงง งวงซึม ปวดศีรษะ 
เจ็บคอ หมดสติ ปวดชองอก 

ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
ทําการดูดระบายอากาศ 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 
 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง 
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด ทําลายกระจกตา สวมแวนนิรภัยหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตาพรอมเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน คล่ืนไส (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก นําสงแพทย 

 
 
 
 

CHLOROPRENE คลอโรพรีน ICSC: 0133 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ดูดระบายอากาศ 
เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามลางลงทอระบายนํ้า  
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) 
 

 

ใสในภาชนะผนึกปองกันอากาศ เก็บในบรรจุภัณฑที่ไมแตก 
หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสใน
ภาชนะที่ไมแตกและปดมิดชิด เปนมลภาวะทางทะเล  

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, T UN Hazard Class: 3 
R: 45-11-20/22-36/37/38-48/20 UN Subsidiary Risks: 6.1 
S: 53-45 UN Pack Group: I 
Note: [D, E]  

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1991  
NFPA Code: H2; F3; R0 

เก็บในที่ปองกันไฟได  ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจาก
การดับเพลิง เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บแยกจากสาร
ที่เขากันไมได (ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่เย็นและมืด  
เก็บในภาชนะปดสนิท เก็บสารเฉพาะที่อยูในสภาวะคงตัวเทาน้ัน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ :ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได การไหลเขยาหรืออื่นๆอาจ
กอใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได 
อันตรายทางเคมี :สารน้ีหากอยูภายใตสภาวะจําเพาะจะเกิดเปนเปอรออกไซด เกิดปฏิกิริยา polymerization ที่ระเบิดได  
สารสามารถเกิดเปนโพลิเมอรเมื่อเผาไหมหรือเกิดการระเบิด เมื่อเผาไหมทําใหเกิดควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ รวมท้ัง
ไฮโดรเจนคลอไรดและฟอสจีน(ดู ICSC 0007 และ ICSC 0163) สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ โลหะอัลคาไล และผงโลหะบางชนิด 
ทําใหเกิดการติดไฟ และการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 10 ppm as TWA; (skin); (ACGIH 2004).  
MAK: H; Carcinogen category: 2; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสาร เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง ไตและตับ การไดรับสัมผัสสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหเสียชีวิตได ควรอยูภายใตการดูแลของ
แพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: การไดรับสัมผัสทางผิวหนังซ้ํา ๆ อาจทําใหเปนโรคผิวหนังอักเสบ  
อาจทําใหผมรวง สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :59.4  ํC 
จุดหลอมเหลว :-130  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :0.96 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) :0.026 
ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C :23.2 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 3.0 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.57 
จุดวาบไฟ : -20  ํC o.c.(open cup) 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 4-20 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.1  

 

CHLOROPRENE คลอโรพรีน ICSC: 0133 



ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจกับสิ่งมีชีวิตในนํ้าเปนพิเศษ หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม เน่ืองจากสารนี้
จะตกคางอยูในสิ่งแวดลอมยาวนาน 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ การเติมสารที่ทําใหคงตัว (stabilizer)หรือ
สารยับยั้ง(inhibitor) ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่อง
เตือน เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามใชในบริเวณที่มีไฟหรือพ้ืนผิวที่รอน หรือระหวางการเช่ือมโลหะ 
ตรวจสอบเปอรออกไซดกอนทําการกลั่น ทําใหหมดไปถาตรวจพบ เติมตัวยับยั้งเชน hydroquinone หรือ phenothiazine ลงในถังเก็บ 

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 


