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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

PERCHLOROETHYLENE 
 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   PERCHLOROETHYLENE 

การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 

ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  

                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 

    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 10110 

เบอร์โทรศพัท:์   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 

เบอร์แฟกซ์:   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 

เบอร์โทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 

  
2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภาพ 

 
ค าสัญญาณ            ระวงั 

  
ข้อความแสดงอนัตราย:  

1.) คาดวา่ก่อให้เกิดมะเร็ง 

2.) เป็นพิษกบัส่ิงมีชีวติในน ้า มีผลกระทบในระยะยาว 

ข้อควรระวงั :  

1.) หลีกเล่ียงการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

2.) สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล  
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Carbon bichloride, Carbon dichloride, Ethylene tetrachloride, Tetrachloroethene, Dowper, Perklone, 
Perchlor. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
PERCHLOROETHYLENE 100 127-18-4 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป: สวมอุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม ปรึกษาแพทย ์แสดงเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั

เม่ือพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป: ถา้สูดดมเขา้ไป เคล่ือนยา้ยผูป่้วยใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ ถา้ไม่หายใจใหใ้ชเ้คร่ืองช่วย

หายใจ ปรึกษาแพทย ์
การสัมผสัผวิหนัง:  ลา้งออกดว้ยสบู่และน ้าปริมาณมากๆ ปรึกษาแพทย ์
การสัมผสัดวงตา:  ลา้งดว้ยน ้าปริมาณมากทนัทีอยา่งนอ้ย 15 นาที พบแพทย ์
การกลนืกนิ: ด่ืมน ้าปริมาณมาก หา้มท าให้อาเจียน พบแพทยท์นัที ไม่ควรใหอ้ะไรทางปากกบัผูท่ี้

ไม่มีสติ 
      
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้าละอองฝอย แอลกอฮอลโ์ฟม ผงเคมีแหง้ คาร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
Hydrogen chloride gas, carbon oxides, phosgene 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจส าหรับการดบัเพลิงในกรณีท่ีจ าเป็น 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงการสูดดม ไอระเหย หมอก

ควนั หรือแก๊ส ควรมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ 
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ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนัการร่ัวไหล หรือหก หากท าไดอ้ยา่งปลอดภยั อยา่ใหผ้ลิตภณัฑเ์ขา้สู่ท่อ
ระบายน ้า หลีกเล่ียงการปล่อยลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
ดูดซบัสารดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือย และทิ้งเป็นของเสียอนัตราย เก็บในภาชนะท่ี
เหมาะสมและปิดภาชนะส าหรับการก าจดั 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 

หลีกเล่ียงการสูดดมไอระเหยหรือหมอกควนั  มาตรการป้องกนัอคัคีภยัตามปกติ ใชเ้ฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการะบายอากาศ

ท่ีเหมาะสม 

สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากันไม่ได้:  

เก็บในท่ีเยน็  ปิดภาชนะใหแ้น่นสนิทในสถานท่ีท่ีแหง้และมีอากาศถ่ายเทสะดวก  ภาชนะท่ีเปิดอยูต่อ้งปิดผนึกอยา่ง

ระมดัระวงัและตั้งตรงเพื่อป้องกนัการร่ัวซึม 

 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 25 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านในตูดู้ดควนัหรือท่ีท่ีมีพดัลมระบายอากาศ 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ: จุดท่ีมีความเส่ียงให้ใชห้นา้กากกรองอากาศ ในการช่วยหายใจโดยใชแ้บบเต็มหน้า 

ชนิดอเนกประสงค ์(US) หรือ ประเภท ABEK (EN 14387) ท่ีมีตลบักรองอากาศเพื่อ

ท าการควบคุมทางวิศวกรรม ถา้เคร่ืองช่วยหายใจเป็นวิธีเดียวในการป้องกนั ควรใช้

เคร่ืองช่วยหายใจแบบเต็มหนา้ ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหายใจและส่วนประกอบท่ีไดรั้บการ

ทดสอบ ผา่นการรับรองมาตรฐาน เช่น NIOSH หรือ CEN (EU) 

การป้องกนัมือ: ถุงมือป้องกนัท่ีเลือกจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด EU Directive 89/686 / EEC และ

มาตรฐาน EN 374 

การป้องกนัดวงตา:                      แวน่ตานิรภยัแบบมีท่ีกั้นดา้นขา้งตามมาตรฐาน EN166 

การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: เลือกการป้องกนัร่างกายตามปริมาณและความเขม้ขน้ของสารอนัตรายในสถานท่ี

ท างาน 
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มาตรการสุขอนามัย: ใชง้านตามมาตรฐานสุขอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบติัความ

ปลอดภยั ลา้งมือก่อนพกัและเม่ือส้ินสุดวนัท างาน 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินคลา้ยอีเทอร์ อตัราการระเหย : ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   (-22.0) -  (-22.2) °C ความหนาแน่น : 1.620 – 1.628 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ไม่มีขอ้มูล 

จุดเดอืด :   121.0 – 121.2 °C ความหนืด :  ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ :  2.11 kPa  ท่ี  20 °C, 17.3 hPa ท่ี  20 °C ความหนาแน่นของไอ :  5.83 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : ไม่มีขอ้มูล จุดวาบไฟ : ไม่มีขอ้มูล 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :3.4 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:    เสถียรภายใตส้ภาวะปกติ 

การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย:  ไม่มีขอ้มูล 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:    เก็บใหห่้างจากเปลวไฟ, พื้นผวิท่ีร้อน และแหล่งก าเนิดประกายไฟ 

วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:     Strong oxidizing agents, strong bases. 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  Hydrogen chloride gas, Carbon oxides และ Phosgene 

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 250 - 2629 mg/kg 
    LD50 (Oral, rabbit): 5000 mg/kg 
    LD50 (Dermal, rabbit): 6384 mg/kg 
                                                       LC50 (Inhalation, rat): 4000 ppm-4h, 34200 mg/m3-8h 
อาการทีป่รากฎ: ความเขม้ขน้ท่ีเกินก าหนดตามในสถานท่ีท างานสามารถเกิดอนัตรายต่อระบบ

ประสาทส่วนกลางและอาจท าใหเ้กิดภาวะลม้เหลว อาจท าใหร้ะคายเคืองต่อระบบ
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ทางเดินหายใจ  การสูดดมไอระเหยท่ีความเขม้ขน้สูงอาจท าใหเ้กิดอาการ เช่น ปวด
หวั เวยีนหวั ปวดเม่ือย วงิเวยีน และอาเจียน  การสูดดมไอระเหยท่ีความเขม้ขน้สูงใน
ระยะสั้นอาจเกิดอาการน ้าท่วมปอด อาจท าให ้ดวงตา/ผิวหนงัเกิดอาการระคายเคือง 
การกลืนกินในปริมาณมาก อาจเกิดผลต่อระบบประสาทส่วนกลางเช่น เวยีนหวั  
ปวดหวั 

ความเป็นพษิเร้ือรัง:  หากสัมผสัเป็นเวลานาน อาจท าใหเ้กิดโรคผวิหนงั และหากสัมผสัซ ้ าอาจท าใหเ้กิด
ความผดิปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ตบั และไต  
สารก่อมะเร็ง: มีหลกัฐานจ ากดัของสารก่อมะเร็งในสัตวท์ดลอง  
IARC: 2A-Group 2A: มีความเป็นไปไดว้า่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์
(Tetrachloroethylene) 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  เม่ือท างานกบัผลิตภณัฑน้ี์ควรมีการจดัการท่ีเหมาะสมและระมดัระวงั 

    
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 

ความเป็นพษิ 

ความเป็นพิษต่อปลา:  LC50 - Onchorhynchus mykiss(rainbow trout), 96h: 4.9 mg/l  

    LC50 - Lepomis macrochirus(bluegill), 96h: 13 mg/l   

    LC50 - Gold fish, 96h: 10-100 ppm 

ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

EC50 - Daphnia magna, 48h: 7.5 – 8.5 mg/l 

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มลู 

การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลาย 5 วนั (BOD5) = 0.06 g/g  

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: การสะสมทางชีวภาพใน Lepomis macrochirus (Bluegill) – 21 วนั 

การเคล่ือนยา้ยในดิน:   ความสามารถในการละลายน ้า: เล็กนอ้ย 

ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล  

 

13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 

ผลติภัณฑ์: จดัการผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบของทอ้งถ่ิน ประเทศ หรือกฏระเบียบดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ติดต่อกบัผูใ้หบ้ริการก าจดัของเสียท่ีไดรั้บใบอนุญาตในการก าจดัของ
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เสียเหล่าน้ี ละลายหรือผสมกบัวสัดุดว้ยตวัท าละลายท่ีติดไฟเผาในเตาเผาสารเคมี ท่ี

มีการติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศ 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: จดัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้ม่ได ้ภาชนะวา่งเปล่าควรเก็บไวส้ าหรับการรีไซเคิล การคืน

สภาพหรือก าจดัเป็นของเสีย 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1897      Class: 6.1     Packing group: III 
Proper shipping name: TETRACHLOROETHYLENE 
การขนส่งน า้ 
UN-No: 1897      Class: 6.1     Packing group: III 
Ems: F-A, S-A     
Proper shipping name: TETRACHLOROETHYLENE 
Marine pollutant: Marine pollutant 
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1897      Class: 6.1     Packing group: III 
Proper shipping name: Tetrachloroethylene 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No.1907/2006. 

According to (National equivalent of EC-Dir. 67/548), as amended, the product is labeiled as follows:  

Symbol(s): Xn - Harmful. N - Dangerous for the Environment  

R-Phrases R40 - Possible risks of irreversible effects. 

R51/53- Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.  

S-Phrases S23-Do not breathe vapour  

S36/37 -Wear suitable protective clothing and gloves. 

S61- Avoid release to the environment Refer to special instructions/Safety data sheets. 

The European Community classifies perchloroethylene as a carcinogen of category 3. 
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16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงั
ในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิารณญานในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 


