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ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกบัสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจ าหน่าย ( Identification of the substance/mixture and of     
             the company/undertaking) 

 

1.1  การบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์ 
      ช่ือผลติภณัฑ์    คลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM)   

   หมายเลข CAS   67-66-3 
      รหสัผลติภณัฑ์ AH1028E, AH1029E, AR1027E, BP1027E, EP1027E, GN1027E, 

GP1027E, IR1027E, LC1027E, LV1027E, PC1027E, PS1027E,  
RP1027E 

 

1.2 ข้อแนะน าการใช้สารหรือของผสมและข้อจ ากดัการใช้งาน 
  การระบกุารใช้งาน   สารเคมีส าหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต   
 

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจ าหน่าย 
  บริษัท    อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จ ากดั 
      24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
  โทรศพัท์        (662) 613-7911-4       
  โทรสาร    (662) 613-7915 
 

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน  
 เบอร์โทรศพัท์ฉกุเฉิน   (662) 613-7911-4   
    
 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชีค้วามเป็นอันตราย (Hazards identification) 
 

2.1 การจ าแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม 
     การจ าแนกประเภทตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008 
         ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก (ประเภทยอ่ย 4), H302 
      ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางการหายใจ (ประเภทยอ่ย 3), H331  
      การระคายเคืองผิวหนงั (ประเภทยอ่ย 2), H315 
      การระคายเคืองตอ่ดวงตา (ประเภทยอ่ย 2), H319 
      การก่อมะเร็ง (ประเภทยอ่ย 2), H351 
      ความเป็นพิษตอ่ระบบสบืพนัธุ์ (ประเภทยอ่ย 2), H361D 
      ความเป็นพิษตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครัง้เดียว (ประเภทยอ่ย 3), ระบบประสาท 
      สว่นกลาง, H336 
      ความเป็นพิษตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัซ า้(ประเภทยอ่ย 1), ตบั, ไต, H372 
      ส าหรับข้อความแบบเตม็ของข้อความแสดงความอนัตรายทีแ่สดงไว้ในสว่นนีใ้ห้ดสูว่นท่ี 16 

 



        

คลอโรฟอร์ม 

 บริษัท อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จ ากดั                                                                                                                                                                                                                หน้า 2 ของ 13 

 

SDS-ST-013 / RV.00 / Eff. date 01-04-21        

2.2 องค์ประกอบของฉลาก 
        การตดิฉลากตามข้อก าหนด (EC) No 1272/2008 
          รูปสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตราย 
 

                                                          
     
      

          ค าสญัญาณ     อนัตราย 
 

         ข้อความแสดงความอนัตราย 

         H302   เป็นอนัตรายเมื่อกลนืกิน 
        H315   ระคายเคืองตอ่ผิวหนงัมาก 
         H319   ระคายเคืองตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 
         H331   เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป 
      H336   อาจท าให้งว่งซมึหรือมนึงง 
        H351   มีข้อสงสยัวา่ อาจก่อให้เกิดมะเร็ง 
      H361D   มีข้อสงสยัวา่อาจเกิดอนัตรายตอ่การเจริญพนัธุ์หรือทารกในครรภ์  
      H372   ท าอนัตรายตอ่อวยัวะ (ตบั, ไต) เมื่อสมัผสัเป็นเวลานาน หรือสมัผสัซ า้ 
       

     ข้อความแสดงข้อควรระวงั       

      P203   ควรอา่นและปฏิบตัติามค าแนะน าด้านความปลอดภยัทัง้หมดก่อนใช้งาน 
      P260   ห้ามสดูดมไอระเหยเข้าไป 
        P264     ล้างมือให้สะอาดหลงัจากใช้งาน 
      P270   ห้ามกิน ดืม่หรือสบูบหุร่ีเมื่อใช้ผลติภณัฑ์นี ้
        P271    ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพืน้ท่ีที่มีการระบายอากาศที่ดี 
        P280    สวมถงุมือป้องกนั/ชดุป้องกนั/อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัใบหน้า 
      P301 + P317   ถ้ากลนืกินเข้าไป: ให้พบแพทย์ 
      P302 + P352   ถ้าสมัผสัผิวหนงั: ล้างผิวหนงัด้วยน า้ปริมาณมาก 
      P304 + P340   ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยงัท่ีท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิและท าให้หายใจได้สะดวก 

        P305 + P351 + P338 ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน า้สะอาดเป็นเวลานานๆอยา่งระมดัระวงั หากใสค่อนแทกเลนส์ 
อยู ่ให้ถอดออกหากท าได้ไมย่าก และล้างท าความสะอาดตอ่ไป 

      P316 ขอความชว่ยเหลอืทางการแพทย์ฉกุเฉินทนัทีที่ได้รับอนัตราย 
      P318    หากสมัผสัหรือเก่ียวข้อง: ให้ปรึกษาแพทย์       
 P330                       บ้วนปาก 
      P332 + P317   หากเกิดการระคายเคืองผิวหนงั: ให้พบแพทย์ 
      P337 + P317   หากการระคายเคืองดวงตายงัคงเป็นอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง: ให้พบแพทย์ 

        P362 + P364   ถอดเสือ้ผ้าที่มีสารปนเปือ้นออกและให้ซกัล้างท าความสะอาดก่อนน ามาใช้                           
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        P403 + P233   เก็บในสถานท่ีมีอากาศถา่ยเทได้สะดวก ปิดภาชนะบรรจใุห้แนน่ 

        P405    จดัเก็บปิดลอ็กไว้ 
     

2.3 อันตรายอื่นๆ   ไมม่ีข้อมลู 
 
 

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients) 
 

3.1 สารเคมี 
         ช่ืออื่น  Formyl trichloride, Methane trichloride, Methenyl trichloride, Methyl trichloride,           
                                          Trichloromethane. 
 

          หมายเลข CAS       หมายเลข EC       หมายเลข EC-Index       สตูรโมเลกลุ       น า้หนกัโมเลกลุ       ปริมาณร้อยละ 

             67-66-3           200-663-8             602-006-00-4              CHCl3           119.38 กรัม/โมล          <=100 
 
     ส่วนผสมที่เป็นอนัตรายตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008      
     

องค์ประกอบ ความเข้มข้น การจ าแนกประเภท 
คลอโรฟอร์ม 
หมายเลข CAS          67-66-3 
หมายเลข EC            200-663-8 
หมายเลข EC-Index 602-006-00-4 

<=100% ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก (ประเภทยอ่ย 4), H302 
ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางการหายใจ (ประเภทยอ่ย 3), H331  
การระคายเคืองผิวหนงั (ประเภทยอ่ย 2), H315 
การระคายเคืองตอ่ดวงตา (ประเภทยอ่ย 2), H319 
การก่อมะเร็ง (ประเภทยอ่ย 2), H351 
ความเป็นพิษตอ่ระบบสบืพนัธุ์ (ประเภทยอ่ย 2), H361D 
ความเป็นพิษตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการ
รับสมัผสัครัง้เดียว (ประเภทยอ่ย 3), ระบบประสาท 
สว่นกลาง, H336 
ความเป็นพิษตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการ
รับสมัผสัซ า้(ประเภทยอ่ย 1), ตบั, ไต, H372 

          
     ส าหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอนัตรายแสดงไว้ในสว่นนีใ้ห้ดสูว่นที่ 16 
 
3.2 สารสร้างความคงตวั 
     เอทานอล 

 ช่ืออื่น Ethyl alcohol Denatured, Denatured alcohol, Ethanol Denatured. 
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         หมายเลข CAS       หมายเลข EC       หมายเลข EC-Index       สตูรโมเลกลุ       น า้หนกัโมเลกลุ       ปริมาณร้อยละ 
           64-17-5           200-578-6            603-002-00-5                C2H5OH     46.07กรัม/โมล           <1 
  
     ส่วนผสมที่เป็นอนัตรายตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008      
     

องค์ประกอบ ความเข้มข้น การจ าแนกประเภท 
เอทานอล 
หมายเลข CAS         64-17-5 
หมายเลข EC            200-578-6 
หมายเลข EC-Index 603-002-00-5 

<1% ของเหลวไวไฟ (ประเภทยอ่ย 2), H225 
การระคายเคืองตอ่ดวงตา (ประเภทยอ่ย 2), H319 

           
     ส าหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอนัตรายแสดงไว้ในสว่นนีใ้ห้ดสูว่นท่ี 16 
 
 

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures) 
 

4.1 ค าอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล 
 

ข้อแนะน าทัว่ไป  ให้แสดงเอกสารข้อมลูความปลอดภยันีต้อ่แพทย์ 
เมื่อเข้าสูร่ะบบหายใจ ให้เคลือ่นย้ายผู้ ป่วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ ท าให้ผู้ ป่วยตวัอุน่อยูต่ลอดเวลา ถ้าผู้ ป่วยมี

อาการหายใจไมส่ะดวกหรือหายใจสัน้ๆให้ออกซเิจนแก่ผู้ ป่วย ให้ใช้เคร่ืองชว่ยหายใจใน
กรณีที่ผู้ ป่วยไมม่กีารหายใจหรืออยูภ่ายใต้การดแูลของแพทย์เทา่นัน้ ห้ามช่วยเหลอื
ผู้ ป่วยโดยวธีิเป่าลมหายใจลกัษณะปากตอ่ปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมกู สามารถ
ใช้อปุกรณ์/เคร่ืองมือที่เหมาะสมได้   

เมื่อสมัผสัผิวหนงั ถอดเสือ้ผ้าที่ปนเปือ้นสารเคมีออก ล้างผิวหนงัด้วยน า้และสบู ่หากมีอาการเป็นพิษ ให้
แก้ปัญหาเช่นเดียวกบักรณีการสดูดมแล้วรีบไปพบแพทย์ ท าความสะอาดเสือ้ผ้าที่เปือ้น
ก่อนน ากลบัมาใช้ใหม ่เสือ้ผ้าที่ปนเปือ้นสารเคมี อาจติดไฟและลกุไหม้อยา่งรวดเร็วและ
รุนแรง 

เมื่อเข้าตา  รีบล้างตาทนัที ด้วยน า้สะอาด อยา่งน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์ 

เมื่อเข้าสูร่ะบบทางเดินอาหาร รีบบ้วนปากทนัทีด้วยน า้สะอาดในปริมาณมากๆ อยา่ท าให้อาเจียนออกมาท าให้ผู้ ป่วย
ตวัอุน่อยูต่ลอดเวลา ถ้าผู้ ป่วยมีอาการหายใจไมส่ะดวกหรือหายใจสัน้ๆให้ออกซิเจนแก่
ผู้ ป่วย ให้ใช้เคร่ืองชว่ยหายใจในกรณีที่ผู้ ป่วยไมม่กีารหายใจหรืออยูภ่ายใต้การดแูลของ
แพทย์เทา่นัน้ ห้ามชว่ยเหลอืผู้ ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลกัษณะปากตอ่ปากหรือเป่าลม
หายใจเข้าทางจมกู สามารถใช้อปุกรณ์/เคร่ืองมือที่เหมาะสมได้ห้ามให้อะไรก็ตามทาง
ปากแก่ผู้ ป่วยที่ไมรู้่สกึตวั 
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4.2 อาการและผลกระทบที่ส าคัญทัง้ที่เกิดแบบเฉียบพลนัและที่เกดิภายหลัง 
     อาการและผลกระทบที่ส าคญัอธิบายไว้ในหวัข้อ 2.2  และ หวัข้อ11 
 

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องท าทนัทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่ส าคัญที่ควรด าเนินการ 
เมื่อกลนืกิน ให้ดื่มน า้ (2 แก้ว) ทนัที หลงัจากนัน้ให้รับประทานถา่นกมัมนัต์ 20-40 กรัม ผสมในน า้ 200-400 มิลลลิติร ยา
ระบาย ให้ใช้ โซเดียมซลัเฟต 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน า้ 250 มิลลลิติร และน าสง่แพทย์ทนัที ข้อบง่ชีส้ าหรับแพทย์ ให้ล้างท้อง ห้าม
ให้ดื่มนม ห้ามให้กินน า้มนัละหุง่ ห้ามให้กินแอลกอฮอล์ 

 

 

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures) 
 

5.1 สารดับเพลิง 
 สารดับเพลิงที่เหมาะสม  

 เลอืกใช้สารท่ีใช้ดบัไฟอยา่งเหมาะสมกบัวสัดทุี่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 

 

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกดิจากสารเคมี 
ไมต่ิดไฟ ไอระเหยที่หนกักวา่อากาศ ไฟอาจก่อให้เกิดไอระเหยที่เป็นอนัตรายเช่น ไอของกรดไฮโดรคลอริก ฟอสจีน คลอรีน 

 

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักดับเพลิง 
     ห้ามอยูใ่นบริเวณที่อนัตรายโดยปราศจากเคร่ืองชว่ยหายใจ หลกีเลีย่งการสมัผสักบัผิวหนงั อยูใ่นระยะหา่งที่ปลอดภยัและ 

      สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม   
   
5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 

        ก าจดัไอระเหยโดยใช้น า้ ป้องกนัไมใ่ห้น า้ที่ใช้ดบัเพลงิลงสูแ่หลง่น า้หรือผิวดิน 
 

 

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (Accidental release measures) 
 

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏบิัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน 
 ย้ายคนไปอยูใ่นพืน้ท่ีปลอดภยัและให้อยูบ่ริเวณเหนือลมจากพืน้ที่ ที่มีการหกหรือร่ัว ให้เคลือ่นย้ายสิง่ที่สามารถตดิไฟได้       
 ทัง้หมดออกจากบริเวณ สวมชดุป้องกนัสารเคมี และหน้ากากช่วยหายใจ ถ้าไมม่ีความเสีย่งอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการร่ัว   

 นัน้  
 

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 
 ให้เก็บหรือดดูซบัสารเคมีที่ร่ัวไหลด้วยทรายหรือดิน, ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ ป้องกนัการไหลลงทอ่ระบายน า้ ถ้ามกีารร่ัวไหล     
 เกิดขึน้ ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องเพื่อก าจดั 
 

6.3 วิธีและวัสดุส าหรับการกักเก็บและท าความสะอาด 
 เมื่อหกร่ัวไหล อาจท าปฏิกิริยากบัสารท่ีติดไฟได้ท าให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดและท าให้เกิดควนัพิษ  ควรด าเนินการป้องกนั   
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 การเกิดไฟฟ้าสถิต (ท าให้ไอของสารอินทรีย์ติดไฟ)  ดดูซบัด้วยวสัดทุี่ไมท่ าปฏิกิริยากบัสารเคมี เชน่ ทราย ซิลกิาเจล หรือ
แผน่ดดูซบัสารเคมี แล้วเก็บกวาดใสภ่าชนะทีม่ีฝาปิด ปิดฉลากและสง่ไปก าจดั ท าความสะอาด พืน้ท่ีที่เปือ้นด้วยน า้และ
สารซกัฟอก 

 

6.4 อ้างอิงไปยงัส่วนอื่น 
       ส าหรับการก าจดัของเสยีให้ดใูนสว่นท่ี 13 
 

 

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage) 
 

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน 
 เก็บในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท หลกีเลีย่งการกระท าที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ห้ามใช้แรงดนัอากาศช่วยในการสบูถ่าย จดัเก็บ  

 สารเคมใีนพืน้ท่ีที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก อยา่ให้สารเคมถีกูผิวหนงั เข้าตา และอยา่สดูดมไอระเหยของสารเคมี ปิดภาชนะ 

 ให้แนน่เรียบร้อยทกุครัง้หลงัจากใช้งาน 

  

7.2 สภาวะในการจดัเก็บที่ปลอดภยั รวมทัง้วัสดุที่เข้ากันไม่ได้  
 เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง, เย็นและอากาศถา่ยเทได้สะดวก เก็บให้หา่งจากความร้อนและแหลง่ก าเนดิ
ประกายไฟ เก็บให้พ้นจากการถกูแสงแดดโดยตรงและอยูห่า่งจากวสัดทุี่เข้ากนัไมไ่ด้ เก็บในภาชนะเดิม อปุกรณ์ไฟฟ้าควรมี
การป้องกนัตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม       

 

 7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง 
       นอกเหนือจากการใช้งานท่ีกลา่วถงึในสว่นท่ี 1.2 ไมม่ีการใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม 
 
  

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสมัผัส และ การป้องกันภยัอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection) 
 

8.1 ขีดจ ากดัในการสัมผัสสารเคมี 
        Derived No Effect Level (DNEL)   
        Application Area     Health Effects                Exposure    Value 
        Worker  Acute Systemic effects  Inhalation 333 mg/m³ 
  Worker  Long-term Local effects  Inhalation 2.5 mg/m³ 
  Worker  Long-term Systemic effects Inhalation 2.5 mg/m³ 
  Worker  Long-term Systemic effects Skin contact 0.94 mg/kg Body weight 
  Consumer Long-term Systemic effects Inhalation 0.18 mg/m³ 
  
 Predicted No Effect Concentration (PNEC) 
 Compartment  Value 
      Aquatic intermittent release 0.133 mg/l 
 Fresh water   0.146 mg/l  
 Fresh water sediment  0.45 mg/kg 
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       Marine sediment  0.09 mg/kg 
 Marine water   0.015 mg/l 
 Sewage treatment plant  0.048 mg/l 
 Soil    0.56 mg/kg 
 

8.2 การควบคุมการสัมผัส 
     มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม 
         ควรใช้ผลติภณัฑ์ในพืน้ท่ีซึง่ไมม่ีแสงและแหลง่ก าเนิดไฟตา่งๆ ให้ปฏิบตัิงานในตู้ควนัและเปิดพดัลมดดูอากาศ 

 

     มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล, PPE) 
       การป้องกันตา/ใบหน้า 
     สวมแวน่ตาแบบก๊อกเกิล ป้องกนัสารเคม ี
 

       การป้องกันผิวหนัง 

         ควรสวมชดุป้องกนัสารเคมีทีเ่หมาะสม รองเท้าบทูท่ีท าจากยางหรือพลาสติก 

         การป้องกนัมือ  
- กรณีที่ต้องมีการสมัผสัสารเคมีโดยตรงควรสวมถงุมือที่ท าจากไวตนั  

- กรณีที่ต้องมีการสมัผสัละอองของสารเคมีควรสวมถงุมือที่ท าจากยางบิวทิล  

        การเลอืกใช้ถงุมือเป็นไปตามข้อก าหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374 
.  

       การป้องกันระบบทางเดินหายใจ 

      สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องท างานในพืน้ท่ีอบัอากาศ มีไอระเหยหรือละอองสารเคมี ให้ใช้ตวักรองชนิด         
       AX (EN 371) ส าหรับไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์   

  

       การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

       ป้องกนัการไหลลงทอ่ระบายน า้ 
 
 

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties) 
 

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี 

ลกัษณะทัว่ไป :สถานะ   ของเหลว 
: ส ี   ใส-ไมม่ีส ี

กลิน่   มีกลิน่หวาน 
คา่ขีดจ ากดัของกลิน่ท่ีได้รับ    ไมร่ะบ ุ

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง        ไมร่ะบ ุ
จดุหลอมเหลว   -63 ºC 
จดุเดือด   61 ºC   

จดุวาบไฟ   ไมม่ีการวาบไฟ 
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อตัราการระเหย    ไมร่ะบ ุ

ความสามารถในการลกุติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)   ไมร่ะบ ุ

ขีดจ ากดัการระเบดิ: ต ่าสดุ   ไมร่ะบ ุ
                              สงูสดุ    ไมร่ะบ ุ

      ความดนัไอ               213 hPa ที่ 20ºC   
      ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ์   4.25 

      ความหนาแนน่    1.479 g/ml ที ่20ºC 

      ความสามารถในการละลายน า้    8 g/l ที ่20ºC 

สมัประสทิธ์ิการแบง่ชัน้ (n-octanol/water)   log Pow: 2.0 
อณุหภมูิที่สามารถติดไฟได้เอง   ไมต่ิดไฟ 

     อณุหภมูิที่สลายตวั     ไมร่ะบ ุ
ความหนืด    0.56 mPa.s ที ่20ºC 

คณุสมบตัิทางการระเบิด   ไมร่ะเบิด 
คณุสมบตัิในการออกซิไดซ์   ไมเ่ป็นสารออกซิไดซ์ 
 
   

ส่วนที่ 10: ความคงตวัและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
 

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
   วอ่งไวตอ่ความร้อน, วอ่งไวตอ่แสง ก่อให้เกิดการสลายตวั วสัดทุี่ไมเ่หมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ พลาสติกชนิดตา่งๆ,      
   ยาง  
 

10.2 ความคงตัวทางเคม ี
            วอ่งไวตอ่แสงและความร้อน อาจเกิดการสลายตวัได้เมื่อสมัผสักบัแสงหรือความร้อน มีความคงตวัที่สภาวะปกติภายใต้  
         การจดัเก็บท่ีถกูต้อง       
                           
10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอนัตรายที่สามารถเกิดขึน้ได้ 

  อาจเกิดการระเบิดเมื่อสมัผสักบั เบสแก่, ผงอะลมูิเนียม, เอมีน, แอมโมเนีย, โลหะอลัคาไล/อลัคาไลน์เอิร์ท, ฟลอูอรีน,  
  ออกซเิจน, อะซิโตน/อลัคาไล, ไดเบนโซอิวเปอร์ออกไซด์, ผงเหลก็, โซเดียมเอไมด์, โซเดียมไฮดรอกไซด์/เมทานอล,   
  โซเดยีมเมทอกไซด์/เมทานอล, ไนโตรมีเทน, ไนโตรเจนไดออกไซด์       
      

  อาจเกิดอนัตรายเมื่อท าปฏิกิริยากบั สารออกซิไดซ์รุนแรง, น า้, บีส-(ไดเมทิลอะมิโน)-ไดเมทิลทิน, โพแทสเซียม-เติร์ท-  
  บิวทอกไซด์, ผงโลหะ, กรดแร่, ซิลคิอนไฮไดร์ด, ไตรไอโซโพรพิวฟอสฟีน  
        

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง 
            ความร้อนและแสงแดด 
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10.5 วัสดุและสารที่เข้ากันไม่ได้ 
  โลหะอลัคาไล, โลหะอลัคาไลน์เอิร์ท, โลหะเบาในสภาพท่ีเป็นผง, สารประกอบเปอร์ออกไซด์, ฟลอูอรีน, อลักอฮอล์เลท,  
  เบสแก่, คีโตน, สารประกอบอลัคาไล, อลัคาไล ไฮดรอกไซด์, อลักอฮอล์, สารประกอบอินทรีย์ของไนโตร, อลัคาไลเอ 
  ไมด์, ออกซเิจน, อลัคาไล ออกซเิจน, ไนโตรเจน ออกไซด์, บีส-(ไดเมทิลอะมิโน)-ไดเมทิลทิน, เอมนี, แอมโมเนยี, ฟอสฟีน 
   

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 
            เมื่อติดไฟท าให้เกิดไอของกรดไฮโดรคลอริก, ฟอสจีน, คลอรีน, ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์, และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 
        

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) 
 

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพษิวทิยา 
  ความเป็นพิษเฉียบพลนั 

           LD50 (oral, rat): 695 mg/kg  
        LD50 (dermal, rabbit): >3980 mg/kg 
         

ความเป็นพษิทางปากเฉียบพลัน 

เมื่อดดูซมึเข้าสูร่่างกายท าให้มีอาการคลืน่ไส้, อาเจียน 
 

  ความเป็นพิษเฉียบพลนัเม่ือสดูดม 

         เมื่อดดูซมึเข้าสูร่่างกายท าให้มีอาการไอ, หายใจล าบาก 

 

  การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง 

  เกิดการระคายท าให้ผิวหนงัเกิดการสญูเสยีน า้มีผลท าให้ผิวหนงัหยาบและแห้งกร้าน 

 

  การท าอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา 

           ระคายเคืองเลก็น้อย 

 

  การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 
  ไมม่ีข้อมลู 
 

  การกลายพันธ์ุของเซลล์สืบพันธ์ุ 

  การทดสอบการเป็นสารผา่เหลา่ในแบคทีเรีย ให้ผลเป็นบวก 
 

  การเป็นสารก่อมะเร็ง 

  อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนษุย์ 
 

  ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ 

  ไมม่ีข้อมลู  
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      การท าให้เกดิความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์ 
       ไมม่ีข้อมลู 

 

  ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครัง้เดียว 

  ไมม่ีข้อมลู 

 

  ความเป็นพษิต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ า้หลายครัง้ 

   เป็นพิษตอ่ตบัและไต จากการสมัผสัซ า้หลายครัง้ 
 

  ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

           ไมม่ีข้อมลู 

 

  ข้อมูลเพิ่มเติม 
  หากผา่นเข้าสูป่อดโดยการอาเจียน ท าให้ร่างกายเกิดภาวะที่คล้ายกบัอาการปอดอกัเสบอนัเนื่องมาจากสารเคมี 
  เมื่อดดูซมึท าให้คลืน่ไส้, อาเจียน, กระสบักระสา่ย, ชกั, ง่วงซมึ  
  เมื่อมีการรับสารเคมีเป็นเวลานาน จะท าให้ความดนัโลหิตลดลง, ปวดศีรษะ, มีการเคลือ่นไหวที่ผิดปกต,ิ การท างานของ 
  ระบบทางเดินอาหารผิดปกต,ิ หลอดเลอืดเลีย้งหวัใจท างานผิดปกติ ท าอนัตรายตอ่ตบั, ไต และหวัใจ 
  ควรใช้ผลติภณัฑ์ด้วยความระมดัระวงั เช่นเดียวกบัเมื่อท างานกบัสารเคมี 
 

 

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological information) 
 

12.1 ความเป็นพษิ 
            ความเป็นพิษตอ่ปลา   LC50 L.macrochirus : 18 mg/l/96 h 

            ความเป็นพิษตอ่ไรน า้                               EC50 Daphnia magna: 79 mg/l/48h 
            และสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัในน า้   

        ความเป็นพิษตอ่สาหร่าย                           IC5 Sc.quadricauda: 1100 mg/l/8d 
         ความเป็นพิษตอ่แบคทีเรีย                                  EC50 activated sludge: 1010 mg/l/3h  

                                            

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย 
           ความสามารถในการยอ่ยสลายทางชีวภาพ   ไมส่ามารถยอ่ยสลายตวัในน า้ 

             

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวีภาพ 
        สมัประสทิธ์ิการกระจายตวั(n-octanol/water) log Pow: 2.0 (จากการทดลอง) 

              ไมก่่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ (log P o/w 1-3) แพร่กระจาย 
              ได้ดีในอากาศ 
 

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน 
        ไมม่ีข้อมลู 
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12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกดิขึน้ 
        ผลกระทบทางชีวภาพ เป็นพิษตอ่สิง่มีชีวติที่อาศยัในน า้ ท าให้แหลง่น า้ดื่มเป็นพิษหากปลอ่ยลงสูพ่ืน้ดินหรือแหลง่น า้ใน 
        ปริมาณมาก 
        ห้ามทิง้ลงสูร่ะบบน า้, น า้เสยี หรือดิน 
 
 

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการก าจัดหรือท าลาย (Disposal considerations) 
 

13.1 วิธีการก าจัด 
         ผลิตภณัฑ์ 

ไมม่ีกฎข้อบงัคบัของ EC วา่ด้วยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซึง่ถือวา่เป็นของเสยีเฉพาะประเทศนัน้ สมาชิก EC มี
กฎหมายและข้อบงัคบัในการก าจดัของเสยีเฉพาะประเทศอยู ่ให้ด าเนินการตดิตอ่ผู้ รับผิดชอบหรือบริษัทท่ีด าเนินการรับ   
ก าจดัของเสยีที่ได้รับอนญุาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีก าจดัที่เหมาะสมหรือด าเนิน  การเผาในเตาเผาสารเคมซีึง่ติดตัง้เคร่ือง
เผาท าลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเคร่ืองฟอก (Scrubber) แตต้่องระมดัระวงัเร่ืองการจดุไฟติดเป็นพิเศษเพราะ 
สารนีไ้วไฟสงู โดยต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 

 

         บรรจุภณัฑ์ที่ปนเป้ือน 

             ก าจดัโดยยดึตามระเบยีบราชการ บรรจภุณัฑ์ที่ปนเปือ้นสารเคมใีห้ด าเนินการเช่นเดยีวกันกบัสารเคมีนัน้ สว่นบรรจภุณัฑ์ 
        ที่ไมป่นเปือ้นสารเคมีให้ก าจดัเหมือนของเสยีทัว่ไปตามบ้านเรือน หรือน ากลบัมาใช้ใหม่ 
 

  
ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information) 
 

        การขนส่งทางบก (ADR/RID)     
       หมายเลข UN                                         1888 
       ช่ือที่ใช้ในการขนสง่             CHLOROFORM 
       ประเภทความอนัตรายในการขนสง่ (class)  6.1  
       กลุม่บรรจภุณัฑ์    III 
       ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อม             ไมเ่ป็น 
       ข้อควรระวงัพเิศษส าหรับผู้ใช้    ใช ่
 

      การขนส่งทางทะเล (IMDG) 
       หมายเลข UN                                         1888 
       ช่ือที่ใช้ในการขนสง่             CHLOROFORM 
       ประเภทความอนัตรายในการขนสง่ (class)  6.1  
       กลุม่บรรจภุณัฑ์    III 
       มลภาวะทางทะเล    ไมเ่ป็น 
       ข้อควรระวงัพเิศษส าหรับผู้ใช้   ใช ่
       EmS     F-A S-A 
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       การขนส่งทางอากาศ (IATA) 
       หมายเลข UN                                         1888 
       ช่ือที่ใช้ในการขนสง่             CHLOROFORM 
       ประเภทความอนัตรายในการขนสง่ (class)  6.1  
       กลุม่บรรจภุณัฑ์    III 
       ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อม             ไมเ่ป็น 
       ข้อควรระวงัพเิศษส าหรับผู้ใช้   ไม ่
 

      การขนส่งทางน า้ในประเทศ (AND/ADNR) 
       (ไมม่กี าหนด) 
 
 

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information) 
 

ข้อมลูความปลอดภยันีจ้ดัท าขึน้ตามข้อก าหนดของการจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีี่เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 
(GHS). 
 

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภยั/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงส าหรับสาร หรือของผสม 
          ไมม่ีข้อมลู 

 

15.2 การประเมินความปลอดภยัของสารเคม ี  
        ส าหรับสนิค้านีไ้มไ่ด้ด าเนินการประเมินความปลอดภยัสารเคมี 

 

  

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information) 
 

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 
     H225   ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู 
   H302   เป็นอนัตรายเมื่อกลนืกิน 
    H315   ระคายเคืองตอ่ผิวหนงัมาก 
    H319   ระคายเคืองตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 
     H331   เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป 
   H336   อาจท าให้งว่งซมึหรือมนึงง 
    H351   มีข้อสงสยัวา่ อาจก่อให้เกิดมะเร็ง 
   H361D  มีข้อสงสยัวา่อาจเกิดอนัตรายตอ่การเจริญพนัธุ์หรือทารกในครรภ์  
   H372   ท าอนัตรายตอ่อวยัวะเมื่อสมัผสัเป็นเวลานาน หรือสมัผสัซ า้ 
 

ข้อควรระวัง 
สงัเกตฉลากและข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมกี่อนใช้งาน  
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