
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
2-Chloroethyl alcohol Ethylene chlorohydrin Glycol chlorohydrin  

CAS#              :  107-07-3                                 C2H5ClO / ClCH2CH2OH 
RTECS#         :  KK0875000                            Molecular mass : 80.5 
UN#                :  1135                                     
EC  #              :  603-028-00-7 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ  เมื่อติดไฟใหควัน  
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ 

ผงดับเพลิง  โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล
นํ้าฉีด  คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 60  ํC  
อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 60  ํC  
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการ
ระเบิดได  

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ไอ  มึนงง  ปวดศรีษะ  คล่ืนไส 

เจ็บคอ  อาเจียน 
ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน  ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม 
(ดูหัวขอ การสูดดม) 
  

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
ไหมลึกรุนแรง 

สวมแวนนิรภัย  สวมหนากาก
ปองกันหรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน (ดูหัวขอ การสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก  
ทําใหอาเจียน (ถาผูปวยมีสติ)   
นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได 
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท 
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+ 
R: 26/27/28 
S: (1/2-)-7/9-28-45 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 3 
UN Pack Group: I  

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1135  
NFPA Code: H 4; F 2; R 0; 

เก็บในที่กันไฟได  เก็บแยกจากดางแก  สารออกซิไดซ 
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  เก็บในที่แหง และปดสนิท 

 

2-CHLOROETHANOL 2-คลอโรเอทธานอล ICSC :0236 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี  มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดกาซพิษและกัดกรอน (hydrogen chloride , phosgene) สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรง
กับสารออกซิไดซทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมหรือระเบิด  สารปฏิกิริยากับนํ้าหรือไอนํ้าทําใหเกิดควันพิษและกัดกรอน  สารทําปฏิกิริยา
ดางแกทําใหเกิด ethylene oxide ซึ่งเปนพิษและเปนอันตรายจากการติดไฟ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 ppm (Ceiling value), (skin), A4, (ACGIH 2003).  
MAK: 1 ppm, 3.3 mg/m³, H, Peak limitation category: II(1), Pregnancy risk group: C; (DFG 2002). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ ทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสาร ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงจุดที่เปนอันตรายไดอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารจะระคายเคืองตอดวงตา และทางเดินหายใจอยางรุนแรง สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ไตและตับ  ผลทําใหหัวใจเตนผิดปกติ ความดันเลือดตํ่า ไตสูญเสียการทํางาน   
ตับสูญเสียการทํางานและการหายใจลมเหลว  การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได   

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 128-130   ํC 
จุดหลอมเหลว : -67  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.2 
การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.65 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.78 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 60   ํC c.c.(closed cup)  
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 425   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 4.9-15.9 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน  Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.06 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
ปริมาณของสารท่ีไดรับจากการทํางานในเวลาใด ๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
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  
สํานักควบคุมเครือ่งสําอางและวตัถอุนัตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


