
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1999 
Chloromethane  
Monochloromethane 

CAS #  74-87-3  CH3Cl  

RTECS #  PA6300000  Molecular mass: 50.5  

UN #  1063    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไวไฟมาก ความรอนทําให
ความดันเพิ่มขึ้นซึ่งเสี่ยงตอการ
ระเบิด  

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง ปลอย
ใหไฟคอยๆดับไปเอง 
ในกรณีอื่นใหดับไฟดวยน้ําฉีด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
กาซ/อากาศที่ระเบิดได

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได ใชเครื่องมือ
ที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา ทําการดับไฟจากที่
กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม เดินโซเซ มึนงง ปวดศีรษะ 
คลื่นไส อาเจียน ชัก หมดสติ  
ดูหมายเหตุ 

ดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
ถาจําเปนใหชวยหายใจ  นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม เมื่อสัมผัส
ของเหลวจะเกิดอาการน้ําแข็ง
กัด

สวมถุงมือปองกันความเย็น 
สวมเสื้อผาปองกัน 

เกิดอาการน้ําแข็งกัด ลางดวยน้ํามากๆ  
หามถอดเสื้อผาออก  

ทางดวงตา (ดูทางผิวหนัง) สวมแวนนิรภัยและหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ดูดระบาย
อากาศ หามฉีดน้ําลงบนของเหลวโดยตรง  
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F+, Xn 
R: 12-40-48/20 
S: (2-)-9-16-33 

UN Hazard Class: 2.1 

 
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา

Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1063 or 20G2F  
NFPA Code: H2; F4; R0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  ดูดระบายอากาศตามแนวพื้น 

METHYL CHLORIDE เมทธิล คลอไรด ICSC :0419 

 



METHYL CHLORIDE เมทธิล คลอไรด ICSC :0419 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซเหลว ไมมีสี  
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ และสามารถไหลไปตามพื้นได จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได และอาจสะสมในพื้นที่
แคบที่มีเพดานต่ําทําใหขาดออกซิเจนสําหรับหายใจ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหมไดควันที่เปนพิษและกัดกรอน รวมทั้ง hydrogen chloride  และ phosgene สารทําปฏิกิริยาอยาง
รุนแรงกับผงอลูมิเนียม ผงสังกะสี aluminium trichloride และ ethylene ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด สารทําลายโลหะ
หลายชนิดเมื่อมีความชื้น 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA, 100 ppm as STEL; (skin); A4 (not classifiable as a human 
carcinogen); (ACGIH 2004). MAK: 50 ppm 100 mg/m3; Peak limitation category: II(2); skin absorption (H); Carcinogen category: 3B; 
Pregnancy risk group: B; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม และผิวหนัง 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพิ่มขึ้นจนถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็วหากรั่วจากภาชนะบรรจ ุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : ของเหลวอาจทําใหเกิดอาการน้ําแข็งกัด สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง การไดรับ
สัมผัสสารอาจทําใหหมดสติ การไดรับสัมผัสสารเกินกวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจมีผลตอตับ ระบบหลอดเลือดหัวใจ
และไตวาย  ควรไดรับการดูแลจากแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหมีผลตอระดับในการทดสอบ
พฤติกรรม จากการทดลองในสัตวพบวาสารนี้อาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -24.2   ํC 
จุดหลอมเหลว : -97.6   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.92 
การละลายในน้ํา , g/100 ml at 25  ํC : 0.5 
ความดันไอ, kPa ท่ี 21  ํ C : 506 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.8
จุดวาบไฟ : กาซไวไฟ
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 632   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 8.1-17.4 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 0.91 

หมายเหตุ 

สังเกตอาการของผูปวยที่ไดรับพิษจากสารนี้อยางระมัดระวังภายใน 48 ช่ัวโมง ตรวจปริมาณออกซิเจนกอนเขาพื้นที่ เอกสาร ICSC ฉบับนี้ 
ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

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 

 


