
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 1995 
Acetic chloride Ethanoyl chloride Acetic acid chloride  

CAS#              :  75-36-5                                  CH3COCl / C2ClH3O 
RTECS#         :  AO6390000                            Molecular mass : 78.5 
UN#                :  1717                                       
EC#                 :  607-011-00-5 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก เกิดปฏิกิริยาหลาย

อยางทําใหเกิดไฟไหมหรือการ
ระเบิด  
เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ 
หามสัมผัสพ้ืนผิวที่รอน 

ผงดับเพลิง  คารบอนไดออกไซด 
หามดับไฟดวยสารดับเพลิงที่มีนํ้าเปน
องคประกอบ 
หามใชนํ้าดับไฟ 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวาง
ที่ปองกันการระเบิดได  
ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน การตอสายดิน) 
หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอย หรือการขนยาย 
ใชอุปกรณที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 
แตหลีกเล่ียงไมใหนํ้าสัมผัสกับสาร 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน 

ไอ หายใจถ่ีๆ 
เจ็บคอ 

เครื่องปองกันการหายใจ 
ทําเปนระบบปดและ 
ทําการดูดระบายอากาศ  

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแหง แดง  
ผิวหนังไหมอยางรุนแรง 
ปวดแสบปวดรอน 
ปวด  แผลพุพอง  

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางดวยนํ้าจํานวนมากๆ หรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมแวนนิรภัย หนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน 
ไอ หายใจถ่ีๆ เจ็บคอ 
(ดูการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
หามด่ืมสิ่งใดๆ  
นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ   
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทให
มากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามลางสารท่ีเหลือลง
ทอระบายนํ้า 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการ
แตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสใน
ภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, C 
R: 11-14-34 
S: (1/2-)-9-16-26-45 

UN Hazard Class: 3 
UN Subsidiary Risks: 8 
UN Pack Group: II  

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1717  
NFPA Code: H3; F3; R2; W 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่แหงและปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวที่ระเหยเปนไอได ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนและเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดกาซพิษและไอที่มีฤทธิ์กัดกรอน รวมท้ัง ไฮโดรเจนคลอไรด 
(ICSC0163) ฟอสจีน (ICSC0007) ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับนํ้า แอลกอฮอล กรด ดาง ผงโลหะและสารประกอบอีกหลายชนิดทําใหเกิด
อันตรายจากไฟไหมและการระเบิด สารสามารถทําลายโลหะหลายชนิดไดเมื่อมีนํ้า เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในนํ้าไดสารที่มีฤทธิ์กัด
กรอน รวมท้ัง กรดไฮโดรคลอริก และกรดอะซิติก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ยังไมมีการกําหนด  TLV และยังไมมีการกําหนด MAK 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศเกิดการปนเปอนจนเปนอันตรายอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : ไอของสารจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาและทางเดินหายใจ สารจะทําใหเกิดการกัด
กรอนดวงตาและผิวหนัง กัดกรอนทางเดินอาหาร การหายใจเอาไอของสารเขาไปจะทําใหเกิดอาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ)  
การไดรับสัมผัสอาจทําใหหมดสติ ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การสัมผัสทางผิวหนังซ้ําๆ หรือระยะยาวอาจทําใหผิวหนังอักเสบ  
อาจมีผลตอปอดถาหายใจเอาไอของสารท่ีมีความเขมขนสูง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 51   ํC 
จุดหลอมเหลว : -112   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.11  
การละลายในนํ้า : เกิดปฏิกิริยา 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 32 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.7 
จุดวาบไฟ : 5   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 390   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 7.3-19 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความใสใจกับแหลงนํ้า 
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หมายเหตุ 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารดับเพลิงที่มีนํ้าเปนสวนประกอบ (นํ้า โฟม) อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป  
2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาทางระบบ
หายใจท่ีเหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย หามใชในบริเวณใกลไฟหรือมีพ้ืนผิวที่รอนหรือระหวางการเช่ือมโลหะ 

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


