
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
Chloroethanoic acid Monochloroacetic acid MCA  

CAS#              :  79-11-8                                  C2H3ClO2 / ClCH2COOH 
RTECS#         :  AF8575000                            Molecular mass : 94.5 
UN#                :  1751                                       
EC Index #     :  607-003-00-1 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  ผงดับเพลิง  โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล
นํ้าฉีด  คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด   กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ  เจ็บคอ 

หายใจลําบาก  อาเจียน  ชัก 
หมดสติ  อาการอาจเกิดขึ้น
ภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน  ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม 
แดง ปวด ผิวหนังไหม 
  

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากากปองกันหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง  ปวดแสบปวดรอน 
ช็อกหรือลมฟุบ ชัก หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ใหผูปวยด่ืมนํ้ามากๆนําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว  เก็บหรือตักสารที่หกออกมาใน
ภาชนะที่ปดสนิท  ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกันไมให
เกิดฝุน เก็บกวาดสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง แลวนําไปท้ิงในที่
ปลอดภัย 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 25-34-50 
S: (1/2-)-23-37-45-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 8 
UN Pack Group: II  

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1751  
NFPA Code: H 3; F 1; R 0; 

เก็บแยกจากดางแก  อาหารและอาหารสัตว 
เก็บในที่แหง และปดสนิท 

 
 

CHLOROACETIC ACID คลอโรอะซิติก แอซิด ICSC :0235 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผลึกดูดความช้ืน ไมมีสี  มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดควันพิษ รวมท้ัง hydrogen chloride , phosgene 
สารเมื่อละลายนํ้ามีฤทธิ์เปนกรดแกปานกลาง  สารทําลายโลหะ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ยังไมมีการกําหนด TLV, MAK: IIb (not established but data is available) (DFG 2004).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ ทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC ไมมีการบงช้ีถึงอัตราการระเหยของสารท่ีจะทําใหอากาศเปนอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : สารจะกัดกรอนตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ  การสูดดมเอาละอองของสารอาจทําให
เกิดอาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) สารอาจมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาทสวนกลาง ผลทําใหหัวใจเตนผิดปกติ 
ชักและไตสูญเสียการทํางาน  การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูงอาจทําใหเสียชีวิตได  ผลอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได ควรอยูภายใตการ
ดูแลของแพทย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 189   ํC 
จุดหลอมเหลว : ดูหมายเหตุ 
ความหนาแนน : 1.58 
การละลายในนํ้า : ดีมาก 
ความดันไอ, Pa ท่ี 25  ํ C : 8.68 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.26 
จุดวาบไฟ : 126   ํC c.c.(closed cup)  
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 470   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 8-? 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน  Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.34 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
จุดหลอมเหลวของสาร alpha form = 63°C, beta form = 56.2°C, gamma form = 52.5°C อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจน
เวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ  ทําการรักษา
ทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย   
 UN numbersอื่น : 1750 Chloroacetic acid, solution; 3250 Chloroacetic acid, molten.  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
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  
สํานักควบคุมเครือ่งสําอางและวตัถอุนัตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


