


คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง เอทิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride) 
 
 

ภายใตโครงการจัดทําคูมือกํากับดูแลสถานประกอบการ : คูมือเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ 
สารเคมีอันตรายสูงที่มีการนําเขาในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาของลิขสิทธิ์ : 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

การผลิตและการลอกเลียนคูมือเลมนี้ไมวารูปแบบใดทั้งสิ้น  
ตองไดรับอนญุาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพเมื่อ : 
ตุลาคม พ.ศ. 2551  จํานวน 300 เลม 
ISBN 978-974-357-817-5 
 

 
 

จัดพิมพที่ : 
โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
www.cuprint.chula.ac.th 



คํานํา 
 
 
 สารเคมีเปนปจจัยที่สําคัญในกระบวนการผลิต  ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทาํใหเกิดอุบัติเหตุ และ
อุบัติภัยรายแรงในโรงงาน  การบริหารจัดการสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพทั้งระบบตั้งแตมีการนําเขา การ
ขนสง การเก็บ การใช และการกําจัด จึงเปนสิ่งสําคัญในการปองกัน ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ และอุบัติภัยรายแรงที่เกิดจากสารเคมี โดยเฉพาะสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนาํเขามาใชใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่มีความหลากหลาย ทั้งชนิดที่สงผลกระทบตอความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยรายแรง กอใหเกดิความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดดําเนินการโครงการจัดทําคูมือเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูง
ที่มีการนําเขาเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทําการศึกษากําหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือกสารเคมี
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คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง                                                                                             เอทิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride)      

   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  1 

เอทิลีนไดคลอไรด 
 (Ethylene dichloride, EDC) 

 
              
             C2H4Cl2 
              
                                                                                 

 
 

ชื่อเรียกอื่น (Synonyms) การจัดประเภทตามขอกําหนด EU 
 

 เอทิลีนคลอไรด (Ethylene chloride) 
 เอทิลไดคลอไรด (Ethyl dichloride) 
 เอทิลีนไบคลอไรด (Ethylene bichloride) 
 α, β – ไดคลอโรอีเทน 

     (α, β – Dichloroethane) 
 1,2–ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) 
 1,2–เอทิลีนไดคลอไรด 

    (1,2-Ethylene dichloride) 
  ซิม-ไดคลอโรอเีทน (Sym-dichloroethane) 
  ไกลคอลไดคลอไรด (Glycol dichloride) 
 ดัทชออย (Dutch oil) 

 
คํายอ: EDC 
   
 
CAS Number:              107-06-2 

EC Number (EINECS):  203-458-1 

Index Number:             602-012-00-7 

การบงบอกประเภทการขนสง 

UN Number:                1184 

Class:                         3 

 

 

การจําแนกประเภทของสาร (Classification) 
ไวไฟสูง F; R11   
การกอมะเร็ง Carc. Cat. 2; R45    
เปนอันตราย Xn; R22    
ระคายเคือง Xi; R36/37/38 

ขอความบอกความเสี่ยง (R-phases) 
 R11   ไวไฟสูง 
 R22 เปนอันตรายหากกลืนกิน 
 R36/37/38   ระคายเคืองตอตา/ระคายเคืองตอ

ระบบทางเดินหายใจ/ระคายเคือง 
                 ตอผิวหนัง 
R45 อาจเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง 

ขอความบอกมาตรการความปลอดภัย (S-phases) 
S45            กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรูสึกไมสบาย 
 ใหไปพบแพทยทันที (นําฉลากไปให 
 แพทยดู ถาเปนไปได) 
S53           หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร ใหศึกษา

ขอแนะนําในการใชงานเปนพิเศษ 
กอนการใชงาน และผูใชตองเปนผูที ่

                  มคีวามชํานาญเทานั้น 
สัญลักษณและการบงชี้ความเปนอันตราย 

                            
         F – ไวไฟสูง       T – เปนพิษ 

สูตรโครงสราง สูตรเคมี 
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ตัวอยางอุบัติภัยจากเอทิลีนไดคลอไรด 
 

เหตุระเบิดและไฟไหมถังเก็บเอทิลีนไดคลอไรด  ในมลรัฐเทก็ซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 1,2,3,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท Formosa Plastics Corp.                
มลรัฐเท็กซัส  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประกอบกิจการ กลุมปโตรเคมี   
(Petrochemical Complex และพีวีซีเรซิน) 

เหตุเกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2541 

         
       เกิดระเบิดและไฟลุกไหมขึ้นที่บริเวณลานถังเก็บ
เอทิลีนไดคลอไรดซึ่งเปนหนึง่ใน 8 กระบวนการในกลุม 
ปโตรเคมีของบริษัท ทําใหมีผูบาดเจ็บ 39 คน และเกิด
ความเสียหายตอถังเก็บ ถงัปฏิกรณ ทอสง และอุปกรณ
ขางเคียงเปนบริเวณกวาง กระบวนการผลิตอื่นๆ ในกลุม 
(Complex) ตองหยุดการผลิตชั่วคราว   

       สําหรับการระเบิดและไฟไหมนี ้สรุปสาเหตุไดตอไปนี้  

 ถังเก็บออกแบบโดยฉาบดวยพอลิเมอรที่ตานการ
กัดกรอนในผิวดานนอก ทําใหลดประสิทธิภาพ
ของการสงไฟฟาสถิตลงสูดิน และเกิดการสะสม
ของไฟฟาสถิตที่ถังเก็บ 

 ถังเก็บที่มีความดันภายในเทากับบรรยากาศ 
(Atmospheric Tank)  ซึ่งมีเอทิลีนไดคลอไรด
เหลวบรรจุอยู เมื่อมีออกซเิจนและเอทิลีนเขา
ไปผสม  จนทาํใหความเขมขนของไอสารผสม
มีคาในชวงที่สามารถจุดติดไฟและระเบิดได  

  มาตรการปองกัน :  ตองควบคุมความเขมขนของ
ออกซิเจนในถงั เพื่อขจัดสภาวะความเขมขนของไอสาร
ผสมที่สามารถติดไฟได   โดยเติมกาซไนโตรเจนเขา
ไปในชองวางในถัง   นอกจากนี้ตองตรวจสอบและลด
การสะสมของไฟฟาสถิตที่ถัง  และทอสงสารอยางตอ 
เนื่อง 

 
 
 
 

 

1 Terry, L. 1998. Formosa Investigating Texas EDC Blast. Chemical Week (December 16, 1998). 
 2 BLAST CAUSES MINOR INJURIES AT PLANT. United Press International (December 4, 1998) 
 3 EDC/VCM. Chemical Market Reporter (January 18, 1999) 
 4 Terry, L. 1999. Static Blamed in Formosa EDC Blast. Chemical Week (January 20, 1999). 
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บ ท ที่  1 
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช 

เอทิลีนไดคลอไรดและปริมาณการใช 
 
 
ปริมาณการนําเขา 1 
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รูปที่ 1-1   ปรมิาณการนําเขาเอทิลีนไดคลอไรด  
               ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2550 
 
     ในประเทศไทยมีปริมาณนําเขาเอทิลีนไดคลอไรด 
ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2550  แสดงดังรูปที่ 1-1  ซึ่ง
แนวโนมการนาํเขาคงตัวอยูในชวง 230,000 - 290,000 ตัน 
 

       
    เอทิลีนไดคลอไรดเปนของเหลวไมมีสี 
คลายน้ํามัน มีกลิ่นหอมคลายคลอโรฟอรม 
เปนสารพิษ และติดไฟงาย ใชเปนสารตั้งตน
ในการผลิตไวนิลคลอไรดมอนอเมอร (Vinyl 
chloride monomer)    ไตรคลอโรอีเทน 
(Trichloroethane)   และฟลูออโรคารบอน 
(Fluorocarbons) และยังใชเปนตัวทําละลาย
อินทรียเกือบทัง้หมด    โดยเปนสวนผสมใน
ผลิตภัณฑตางๆ เชน สีทาอาคาร ผลิตภัณฑ
ขจัดสารปนเปอน น้ํายาลางไขมันในงานโลหะ 
สบู และน้ํายาขัดถู  นอกจากนี้ ยังใชเอทิลนี
ไดคลอไรดเปนสารตั้งตนในการผลิตผลิตภัณฑ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช  เอทิลีนไดคลอไรด
เคยถูกผสมลงในแกสโซลนี    ชนิดแตงเติม
สารตะกั่ว  (Leaded Gasoline)  เพื่อชวยใน
การทําความสะอาดเครื่องยนต 
   
 

 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีภายใตแผนแมบทปโตรเคมี

ระยะที่ 3 ทําใหประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิตเอทิลีนไดคลอไรดไดเองมากขึ้น 
 
 
 
 

 
 

 
1 กรมศุลกากร และศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2551 
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ปริมาณการใช 

ตามรายงาน Chemical Market Reporter ฉบับเดือนมนีาคม 2545 ระบุวา เอทิลีนไดคลอไรด  
กวา 95% ถูกนําไปใชในการผลิตไวนิลคลอไรดมอนอเมอร ที่เหลือจะใชในการผลิตเอทิลีนเอมีน (1%)     
เตตระคลอโรอเีทน (1%) ไตรคลอโรอีเทน (1%) และอืน่ๆ สําหรับประเทศไทยมีเพียงรายงานการใชเอทิลีน    
ไดคลอไรดสําหรับการผลิตไวนิลคลอไรดมอนอเมอรเทานัน้  สวนการผลติสารอื่นไมมีการระบุไว    

รายงานปริมาณการใชเอทิลีนไดคลอไรดสาํหรับผลิตไวนิลคลอไรดมอนอเมอร   (ขอมูลป 2550) 
260,000 ตัน 

 
การประยุกตการใชงานของเอทิลีนไดคลอไรด 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1-2 การประยุกตการใชงานของเอทลิีนไดคลอไรด 

ไวนิลคลอไรดมอนอเมอร พอลิไวนิลคลอไรด 

ไตรคลอโรอีเทน 
(Trichloroethane) 

ตัวทําละลายในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และการเคลือบสี 
(กอนการกําหนดพิธีสารมอนทรีออล) 

ผลิตภัณฑปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
(Pesticide Products) 

กาวยาง  
(Rubber Adhesives) 

พอลิสไตรีน 
(Polystyrene) 

เรซินสังเคราะห 
(Synthetic Resins) 

เอทิลีนไดคลอไรด 

เตตระคลอโรเอทิลีน 
(Tetrachloroethylene) 

สารชะลางไขมันสําหรับ
อุตสาหกรรมโลหะและ
ยานยนต 

ชิ้นสวนรถยนต 
วัสดุกอสราง 
ทอ เฟอรนิเจอร 
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บ ท ที่  2 
กระบวนการผลิตที่มีการใชเอทิลีนไดคลอไรด 

 

2.1  การผลิตไวนิลคลอไรดมอนอเมอร  (Vinyl chloride monomer) 
 
      กระบวนการผลิตไวนิลคลอไรดมอนอเมอร แสดงในรปูที่ 2-1 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2-1 กระบวนการผลิตไวนิลคลอไรดมอนอเมอร 
 

สัดสวนวัตถุดิบหลัก:  เอทิลีนไดคลอไรด 100% ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาออกซีคลอริเนชนั 
(Oxychlorination) และปฏิกิริยาคลอริเนชันโดยตรง (Direct Chlorination) 

ปริมาณการใชเอทิลีนไดคลอไรด: 260,000 ตัน  1 รวมทัง้สวนที่นําเขาและผลิตไดเอง  
กระบวนการผลิต: เอทิลีนไดคลอไรดที่ใชผลิตไวนิลคลอไรดมอนอเมอรเตรียมไดจาก 2 กระบวนการคือ        
    1) กระบวนการออกซีคลอริเนชนัโดยการทําปฏิกิริยาของกาซเอทิลีน ออกซิเจน และไฮโดรเจนคลอไรด
ที่หมุนเวียนมาใชใหม  
    2) กระบวนการคลอริเนชันโดยตรง เกิดจากการทําปฏิกิริยาของเอทิลีนและคลอรีน โดยมีกรดเฟอรริค
คลอไรดเปนตัวเรงปฏิกริิยา ซึง่จะไดเอทิลนีไดคลอไรดที่มีความบริสุทธิ์สูงกวากระบวนการออกซีคลอริเนชัน  

 
 
 
 
 

1  ขอมูลป พ.ศ. 2550. สํารวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551. “โครงการจัดทําคูมือกํากับดูแลสถานประกอบการ: คูมือเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนําเขาในโรงงานอุตสาหกรรม”.  
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 C2H4Cl2                          C2H3Cl               +           HCl

จากนั้นเอทิลีนไดคลอไรดจะถูกสงเขาหนวยแตกพันธะ (Cracking Unit)  ซึ่งเปนระบบกลุมทอ 
ปฏิกิริยาเกิดที่ 480 - 510 องศาเซลเซียส (oC) (ปกติ 498oC) ความดัน 6 - 35 บรรยากาศ (atm) เอทิลีน
ไดคลอไรดจะแตกตัวไดไวนิลคลอไรดมอนอเมอรและกาซไฮโดรเจนคลอไรด โดยมีสัดสวนการเปลี่ยนปฏิกิริยา 
45 - 60%  สารทั้งหมดจะถูกสงไปกลัน่ทีห่อกลั่น (VCM Purification) ใหไดไวนิลคลอไรดมอนอเมอรบริสทุธิ์ 1 
 
ปฏิกิริยา: 
                เอทิลีนไดคลอไรด                 ไวนิลคลอไรดมอนอเมอร           ไฮโดรเจนคลอไรด 
 
การนําไปใช : ไวนิลคลอไรดมอนอเมอรประมาณ 97% ใชในการผลิตพีวีซี (Polyvinyl chloride, PVC)       

  เพื่อผลิตเปนชิ้นสวนยานยนต วัสดุกอสราง ทอ เฟอรนิเจอร และวัสดุบรรจุภัณฑ  
 

2.2  การผลิตเตตระคลอโรเอทิลีน (Tetrachloroethylene)  
 
 กระบวนการผลิตเตตระคลอโรเอทิลีนแสดงในรูปที่ 2-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-2 กระบวนการผลิตเตตระคลอโรเอทิลีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Park, Y., Choi, S. B., and Yi, J. 2005. Simulation of imbalance reduction between two reactors in an ethylene dichloride  
  cracker. Chemical Engineering Science 60: 1237 – 1249. 

เอทิลีนไดคลอไรด 

ตัวเรง
ปฏิกิริยา 

Flash Drum 

คลอรีน 

หลอเย็น 

น้ํา 

ไฮโดรเจนคลอไรด 
เตตระคลอโรเอทิลีน 

ไตรคลอโรเอทิลีน 
หอดักจับ 

หอกล่ัน 
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สัดสวนวัตถุดิบหลัก :  เอทิลีนไดคลอไรด 20%   คลอรีน 80% โดยปริมาตร 
ปริมาณการใชเอทิลีนไดคลอไรด :  ไมมีขอมูล 
กระบวนการผลิต : เตตระคลอโรเอทิลีนเปนผลิตภัณฑที่เกิดจากกระบวนการเติมคลอรีน (Chlorination) 
ในเอทิลีนไดคลอไรด ซึ่งปฏิกิริยาจะเกิดที่ความดันบรรยากาศ โดยทั้งสองจะถูกใหความรอนที่อณุหภูมิ 
400oC ขณะที่ไหลผานตัวเรงปฏิกิริยาแบบ Fixed Bed ชนิดผสมระหวางโปแตสเซียมคลอไรดกับ
อลูมิเนียมคลอไรด  จากกระบวนการนี้จะไดผลิตภัณฑหลักเปนเตตระคลอโรเอทิลนีและมีผลิตภัณฑรวม
เปนไตรคลอโรเอทิลีนและไฮโดรเจนคลอไรด    

สําหรับคลอรนีที่ไมทําปฏิกิริยาและผลิตภัณฑไฮโดรเจนคลอไรด จะถูกแยกออกดวย Flash Drum 
คลอรนีจะถกูนาํกลับไปใชใหม ขณะทีไ่ฮโดรเจนคลอไรดจะเขาหอดกัจับดวยน้ําไดเปนกรดเกลือที่จําหนายได 
สวนผลิตภัณฑเตตระคลอโรเอทิลนีและไตรคลอโรเอทิลีนจะผานเขาหอกลั่นแยกที่อุณหภูมิ 100oC จะทําให
ไดไตรคลอโรเอทิลีนกลั่นตัวออกดานบน และดานลางเปนเตตระคลอโรเอทิลนี โดยผลิตภัณฑทั้งสอง
สามารถบรรจจุําหนายตอไป 
  
ปฏิกิริยา :    
 
         2C2H4Cl2        +    5Cl2    →        C2Cl4           +        C2HCl3         +         7HCl 
     เอทิลีนไดคลอไรด        คลอรีน        เตตระคลอโรเอทิลีน        ไตรคลอโรเอทิลีน        ไฮโดรเจนคลอไรด 
                  
การนําไปใช :    เตตระคลอโรเอทิลีน และไตรคลอโรเอทิลีน ใชเปนสวนผสมในเคมีซักแหงในอุตสาหกรรม 

เสนใย เปนสวนผสมในสารชะลางไขมัน (Degreasing Solvent) สําหรับอุตสาหกรรม
โลหะและยานยนต 
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บ ท ที่  3 
ลักษณะสมบัติและความเปนอันตราย           

ของเอทิลีนไดคลอไรด 
 

3.1  สมบัตทิางกายภาพ 
 

   การแปลงหนวย (พิจารณาที่อากาศ 25oC)                                   1 ppm    = 4.11 mg/m3 
                                                                                          1 mg/m3 = 0.24 ppm           

 

สภาพปรากฏ และกลิ่น ของเหลวไมมสีี และมีกลิ่นคลายคลอโรฟอรม 
จุดหลอมเหลว -35.6oC  
จุดเดือด 83.5oC  
จุดวาบไฟ 13oC ในถวยปด 
อุณหภูมิวิกฤต 288.4oC 
ความหนาแนนสัมพัทธที่ 20oC (น้ําเทากับ 1) 1.247 
ความหนาแนนไอสัมพัทธที่ 20oC  
(อากาศเทากับ 1) 

3.42 

ความสามารถในการละลายน้ําทะเล 7.01 ± 0.15 g/l ที่ 15oC 
7.53 ± 0.21 g/l ที่ 25oC 

ความสามารถในการละลายน้ํา ที่ 20oC 8.7 g/l 
ความดันไอ ที่     20oC 
                      50oC 
                     100oC 

0.082 atm (62 มิลลิเมตรปรอท) 
0.302 atm (230 มิลลิเมตรปรอท) 
1.631 atm (1,240 มิลลิเมตรปรอท) 

แรงตึงผิว ที ่20oC 32.23 mN/m 
อัตราการระเหย (เทียบ BuAc*=1) 6.5 g/m2-hr 
สัมประสิทธิ์การแพรในน้ํา  9.90x10-6 cm2/s 
สัมประสิทธิ์การแพรในอากาศ  1.04x10-1 cm2/s 
คาคงที่ตามกฎของเฮนร ีที่ 25°C 
(คาแสดงสมดุลของสารที่ปรากฏในสถานะ
กาซและสถานะของเหลว) 

1.18x10-3 atm-m3/mol 

เวลาครึ่งชีวิต 
     อากาศ 
     น้ํา 
     ดนิ 

 
50 - 200 วัน 
  - 
  - 

* BuAc: บิวทิวอะซีเตต (Butyl acetate) 
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3.2  สมบัตใินการติดไฟ 
 

 National Fire Protection Association, NFPA ไดระบุดัชนีบงชี้อนัตรายของสารเคมี โดย
พิจารณาจากตัวแปร 4 ตัว คือ ผลตอสุขภาพอนามัย ความไวไฟ ความไวตอปฏิกิริยา ซึ่งไดกําหนดชวง
คะแนนระหวาง 0 - 4 และขอมูลพิเศษ โดยเอทิลีนไดคลอไรดมีดัชนีบงชี้อันตรายตามมาตรฐานของ NFPA 
ดังแสดงในรูปที่ 3-1                

 
 

ขีดจํากัดของการระเบิดในอากาศ (%โดยปริมาตร) 
 ขีดจํากัดลาง (Lower Explosive Limit, LEL) :   6.2%  
 ขีดจํากัดบน (Upper Explosive Limit, UEL) :   16%   

อัตราเร็วของการลุกลามของไฟ (Regression Speed) : 1.6 มิลลิเมตร/นาที 
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตัวเอง :  413oC 
จุดวาบไฟ (ในถวยปด) : 13oC 

 จัดอยูในวัตถุอนัตรายประเภทที่ 3  ของเหลวไวไฟ  (Flammable Liquid)   กลุมการบรรจ ุII      
ตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบกพ.ศ. 2545 
(ของเหลวที่มีจุดวาบไฟ < 23oC และ จุดเดือด > 35oC) 

ผลที่ไดจากการเผาไหมและการเกิดปฏิกิริยา :  
 เมื่อเผาไหมจะเกิดการสลายตัวได ออกไซดของคารบอน (CO, CO2) สารประกอบฮาโลจีเนต 

น้ํา กาซพิษ และสารกัดกรอน คือฟอสจนีและไฮโดรเจนคลอไรด  

             C2H4Cl2 + 5/2O2                2CO2 + H2O + 2HCl    
             C2H4Cl2 + 2O2                  CO + 2H2O + COCl2               

 แอมโมเนียเหลว (Liquid Ammonia) กับเอทลิีนไดคลอไรด เมื่อผสมกันจะทําใหเกิดการระเบิดได 
เชนเดียวกับไดเมทิลอะมิโนโพรพิลเอมนี (Dimethyl amino propyl amine) เมื่อสัมผัสกบัเอทิลีน
ไดคลอไรดจะเกิดการระเบิดอยางรนุแรง 

รูปที่ 3-1 ฉลาก NFPA ของเอทิลีนไดคลอไรด 

 
ความรุนแรงตามมาตรฐาน NFPA ของเอทิลีนไดคลอไรด มีดังนี ้
   สนี้ําเงิน แสดงความเปนอันตรายดานสุขภาพระดับ 2 : อันตรายปานกลาง     
   สแีดง    แสดงความไวไฟระดับ 3 : ไวไฟสูง 
   สีเหลือง แสดงความไวตอปฏิกิริยาระดับ 0 : มีความเสถียรทางปฏิกิริยาเคมี   
   สีขาว    แสดงขอมูลพิเศษ : ไมมี 
 



คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง                                                                                            เอทิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride)      
   

 10                                                                                                                              กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3.3  ขอมูลดานพิษวิทยา 
 

ความเปนพิษแบบเฉียบพลนั 
  การสัมผัสทางการกนิหรอืกลนื ทําใหเกิดการระคายเคอืงตอกระเพาะและลําไส มีอาการคลืน่ไส อาเจียน
และทองรวง หากไดรับสารในปริมาณ 0.5 - 1.0 กรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได 

  การสัมผัสทางผิวหนงั ทําใหเกิดการระคายเคือง เกิดผืน่แดงและแผลพพุอง หากสัมผัสเปนเวลานาน 
จะทําใหผิวหนังไหม ซึ่งสารนีส้ามารถซึมผานผิวหนังและอาจทําใหเกิดโรคผิวหนัง 

  การสัมผัสถูกตา  ไอระเหยของสารนี้เปนสาเหตุทําใหเกิดการระคายเคืองตา  เมื่อสารกระเด็นใส
จะทําใหเกิดการระคายเคืองตาอยางรุนแรงหรือเนื้อเยือ่ตาไหม 

  การสัมผัสทางการหายใจ ทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ ออนเพลีย 
อยูในภาวะหลับลึก มึนงง ภาวะที่ผิวหนังเปนสีเขียวคล้ํา เนื่องจากการขาดออกซิเจน คลื่นไส 
วิงเวียน อาเจียน ทองรวง มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําอันตรายตอตับ ไต ตอมควบคุม
เกลือแรและน้ําในรางกาย ความดันตํ่า ชีพจรเตนเร็ว หมดสติ และอาจเสียชีวิตไดเนื่องจากระบบ
หายใจลมเหลว 
 

ความเปนพิษแบบเรื้อรงั 
    การสัมผัสสารนี้บอยๆ เปนเวลานาน เปนสาเหตุทําใหน้ําหนกัลด ความดันโลหิตตํ่า เปนโรคดีซาน 

ปสสาวะไดนอย ผิวหนังอักเสบ และโรคโลหติจาง 
    International Agency for Research on Cancer (IARC) ระบุใหเอทิลีนไดคลอไรดอยูในสารเคมี

กลุม 2B  คือ มีความเปนไปไดที่จะกอมะเร็งในมนุษย (Possibly Carcinogenic to Humans) ซึ่ง
ยังมีหลักฐานไมเพียงพอสําหรับการกอมะเร็งในมนุษย แตมีหลักฐานการเกิดมะเรง็ในสัตวทดลอง 

    EPA จัดใหเอทิลนีไดคลอไรด อยูในสารเคมีกลุม B2 คือ มีหลักฐานไมเพียงพอ (Inadequate 
Evidence) วาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย  แตมีหลักฐานยนืยันเพียงพอวากอใหเกิดมะเร็งในสัตว 
ทดลอง 1 

    สารเอทิลนีไดคลอไรดจะเขาไปทําลาย หัวใจ ตับ ไต ตับออน เลอืด และระบบประสาทสวนกลาง  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

1
U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs. 2002. EPA’s List of Chemicals Evaluated for 

Carcinogenic Potential [Online]. Available from: http://www.epi.uci.edu/valleycenter/EPAListCarcinogenicChemicals.pdf 
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3.4  ระดับความเปนพิษในสิ่งมชีีวิต 
 

 สําหรับอุตสาหกรรมทั่วไป 1                 
OSHA PEL-TWA                        50 ppm  
OSHA PEL-C (5 นาทีใน 3 ชั่วโมง) 100 ppm  

ความเปนพิษ (Toxicity) 
LD50 (Oral, Rat)          670 mg/kg 
LC50 (Inhalation, Rat)   1,000 ppm (ปริมาตร)  
                               ในเวลา 7 ชั่วโมง 
LD50 (Dermal, Rabbit)   2,800 mg/kg 

คาจํากัดของความเขมขนการสัมผัสในกรณีฉกุเฉนิ  (Temporary Emergency Exposure Limit, TEEL)  
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในหัวขอ “อักษรยอและคําอธิบาย” 
TEEL 1                      50  ppm 
TEEL 2                     200 ppm 
TEEL 3                     300 ppm 
IDLH                          50 ppm 
คา TEEL เทียบเทาคาความเขมขนแนะนําสําหรับการวางแผนโตตอบเหตุฉุกเฉิน 
(Emergency Response Planning Guideline Values, ERPG)  

 

3.5  ระดับความเปนพิษในน้ํา 
 

 คาความเปนพิษทางน้ํา :  สําหรับในน้ําจืดที่มีความเขมขนของเอทิลนีไดคลอไรดเกินกวา 116 ppm
ตลอด 96 ชั่วโมงจะทําใหปลา Fathead minnow ตายไปครึ่งหนึ่งของทัง้หมด (116 ppm/ 96 hr/ 
Fathead minnow/ 50% killed/ Fresh Water) 

 
สําหรับในน้ําทะเลที่ความเขมขนของเอทิลีนไดคลอไรดเกินกวา 430 ppm 
ตลอด 96 ชั่วโมงจะทําใหปลา Bluegill ตายทั้งหมด  
(430 ppm/ 96 hr/ Bluegill/ 100% killed / Sea Water) 

        ปลา Fathead minnow 

 
 ความเขมขนตอระดับหวงโซอาหาร :  ยังไมมีการระบุคา 
 Log Kow  

2:  1.48  
 Log BCF in Fish 2:   0.30 (Bluegill)  

 

 

 

 

 

1 http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_240397.html 
2 U.S. Environmental Protection Agency. Technical Fact sheet on: 1,2-dichloroethane[Online]  
  Available from: http://www.epa.gov/OGWDW/dwh/t-voc/12-dichl.html [2008, July] 
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3.6  ผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยรวม 
 

 

หมายเหตุ :  Sb หมายถึง แรพลวง, CFC หมายถงึ คลอโรฟลูออโรคารบอน และ 1,4-DB หมายถึง  
     1,4-ไดคลอโรเบนซนี 

 
ที่มา: โปรแกรม SimaPro version 7.1 Method: CML 2 baseline 2000 V2.03 / the Netherlands, 1997  
          โดยพิจารณาที่น้ําหนักสาร 1 กิโลกรัม  

  
ตัวอยางการตีความหมายจากตาราง  
 

จากขอมูลในตาราง ศักยภาพที่ทําใหโลกรอน (Global Warming Potential, GWP100) มีคาที่
คํานวณไดเทากับ 1.20 kg CO2 eq หมายความถึง เมื่อเอทิลีนไดคลอไรดรั่วไหลสูบรรยากาศปริมาณ 
1 กิโลกรัม จะมีผลกระทบตอศักยภาพที่ทําใหโลกรอนเทียบเทากับการปลอย CO2 1.20 กิโลกรัม 

 

จากคาผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยรวมแสดงใหเห็นวา การรั่วไหลของเอทิลีนไดคลอไรดสูสิ่งแวดลอม 
สงผลกระทบตอความเปนพิษในแหลงน้ําทะเลและศักยภาพที่ทําใหโลกรอนมากกวาผลกระทบทางดานอื่น 
ดังแสดงตามตาราง ดังนั้น จงึควรระมัดระวังการรั่วไหลของเอทิลีนไดคลอไรดเปนพิเศษ 

 
 

 

ผลกระทบ คาที่คํานวณได หนวย 

ศักยภาพที่ทําใหทรัพยากรลดลง (Abiotic Depletion) 0.0146 kg Sb eq 

ศักยภาพที่ทําใหโลกรอน (Global Warming Potential, GWP100) 1.20 kg CO2 eq 

ศักยภาพที่ทําใหชั้นโอโซนลดลง (Ozone Layer Depletion, ODP) 2.03x10-6 kg CFC-11 eq 

ความเปนพิษตอมนุษย (Human Toxicity) 0.487 kg 1,4-DB eq 

ความเปนพิษในแหลงน้ําจืด 
(Fresh Water Aquatic Ecotoxicity) 

0.119 kg 1,4-DB eq 

ความเปนพิษในแหลงน้ําทะเล (Marine Aquatic Ecotoxicity) 538 kg 1,4-DB eq 

ความเปนพิษในดิน (Terrestrial Ecotoxicity) 0.0181 kg 1,4-DB eq 

ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารเคมีโดยใชแสง  
(Photochemical Oxidation) 0.00027 

kg C2H4 eq 

ศักยภาพที่ทําใหเกิดฝนกรด (Acidification) 0.00723 kg SO2 eq 

ปรากฏการณการเจริญเติบโตของจุลินทรียในแหลงน้ํา
(Eutrophication) 

0.00058 kg PO4
- eq 
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3.7  ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา 

 
 ความคงตัวทางเคมี :           สารนี้มีความเสถียรที่อุณหภูมิหอง 
 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง :        ความรอน ออกซิเจน ประกายไฟ เปลวไฟ แหลงจุดติดไฟและ 

  จุดเชื่อมโลหะ 
 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน :    ไมเกิดอันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 

 
     เอทิลีนไดคลอไรดเมื่อมกีารหก รั่วไหล สามารถกระจายตัวไปไดทั้งในอากาศ น้ํา และดิน ดวยคา
อัตราการระเหยที่สูงมาก ดังนั้นจึงพบเอทิลนีไดคลอไรดปนเปอนในบรรยากาศได 

 อากาศ :  เอทิลีนไดคลอไรดสามารถคงตัวอยูในบรรยากาศไดระหวาง 50 - 200 วัน ขึ้นกับความ  
เขมของแสงอาทิตย สามารถถูกชะลางไดดวยฝน เนือ่งจากคงตัวในอากาศไดนาน สารจึง
สามารถกระจายไปไดในระยะที่ไกล 

 น้ํา :        เมื่อมีการหกลงแหลงน้ํา เนื่องจากเอทิลีนไดคลอไรดมีอัตราการระเหยที่สูง ทําใหบางสวน
ของเอทิลีนไดคลอไรดระเหยสูบรรยากาศได  สวนที่เหลือในน้ําจะถูกยอยสลายไปอยางชาๆ  

 ดิน :       เมื่อมีการหกลงพื้นดิน เนื่องจากเอทิลีนไดคลอไรดมีอัตราการระเหยที่สูง จึงสามารถ
กระจายตัวในบรรยากาศไดอยางรวดเร็ว สวนที่ตกคางในดินจะแพรกระจายไปยงัน้ําใตดิน 
โดยมีจุลินทรียในดินทําหนาที่ยอยเอทิลีนไดคลอไรดใหมีความเปนอันตรายลดลง แตหาก
รั่วไหลในปริมาณมาก บริเวณนั้นจะถูกจัดใหเปนพื้นที่สะสมของเสียอันตราย และจําเปน 
ตองมีการบําบัด 
 

 

สารเคมีและวัสดุที่ไมสามารถเก็บรวมกบัเอทิลนีไดคลอไรด 

 กรดแก (Strong Alkalis) 
 เบสแก (Strong Caustics) 
 สารออกซิไดซ (Oxidizing Agents) 
 โลหะ (Active Metals) ไดแก สังกะสี  
 อลูมิเนียม (Aluminium) 
 แมกนีเซียม (Magnesium) 
 โซเดียม (Sodium) 
 โพแทสเซียม (Potassium) 
 ไนโตรเจนเตตระออกไซด (Nitrogen tetraoxide)  
 ไดเมทิลอะมิโนโพรพิลเอมีน (Dimethylaminopropylamine) 
 แอมโมเนียเหลว (Liquid Ammonia) 
 โพรพีลนีไดคลอไรด (Propylene dichloride) 
 กรดไนตริก (Nitric acid) 
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                                                                                                     บ ท ที่  4 
ภาชนะบรรจุและการใชงาน 

 

4.1  ถังเก็บขนาดใหญ (Storage Tank) 
 

 วัสดุที่ใชทําถังเก็บตองสรางจากเหล็กกลา (Carbon Steel) เหล็กกลาละมุน (Mild Steel) หามใช
อลูมิเนียมในทกุสวนที่ตองสัมผัสกับเอทิลีนไดคลอไรด และหามมีพอลิเมอรตามตารางที่ 4-1  หรือ
ทองสัมฤทธิ์ เปนสวนประกอบ 

 ถังเกบ็ควรหุมฉนวน (Insulator)  และ/หรอื  มีระบบทําความเย็น  และ/หรอื  ผนังภายนอกของถงัเกบ็ 
ควรทาสีขาว เพื่อลดการสะสมของความรอน  

 ตองทดสอบสภาพของถัง ทีค่วามดันอยางนอย 1.5 เทาของความดันที่ใชงานจริง 
 ถังเก็บตองมีทอปลอยทิ้ง (Drain Line) ที่ระดับพื้นถัง เพื่อใหการปลอยสารทิ้งทําไดสมบูรณจนหมด 

ซึ่งวาลวจะตองถูกล็อคตลอดเวลา 
 ถังเก็บตองมีระบบควบคุมความดัน (Pressure Vacuum Relief) 
 ถังเก็บตองผานการทําความสะอาด ทําการทดสอบการรั่วไหลและการรับน้ําหนักกอนทําการบรรจ ุ

เอทิลีนไดคลอไรด 
 ดานบนของถังเก็บตองติดต้ังอุปกรณควบคุมการระบายไอ  (Emission Control Device)   เชน 

อุปกรณดักจับหรือเครื่องควบแนน 
 ตองมีชองคนลอด (Manhole) ขนาดเสนผานศูนยกลางขนาด 500 มิลลิเมตร อยางนอย 2 จุด ติดต้ัง

ที่ดานบนและขางของถังเพื่อตรวจสอบและทําความสะอาดภายในถัง 
 ทอสงโดยทั่วไปมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว  หรือมีขนาด 6 - 8 นิ้ว  สําหรับทอสงขนาดใหญ  ตัวยึด

ทอ ขอตอ เกลยีว หนาแปลน และตัวเชื่อม ตองเปนเหล็กกลาหรือเหล็กกลาไรสนิม 
 

ตารางที่ 4-1 ชนิดของพอลิเมอรที่ไมสามารถใชเปนวัสดุทําถังเก็บ 

 อะคริโลไนไตรล-บิวตะไดอีน-สไตรีน 
(Acrylonitrile-butadiene-styrene, ABS) 

 อะคริลิค (Acrylics) 
 บิวทิล GR-1 (Butyl GR-1) 
 คลอริเนเตต พอลิไวนิลคลอไรด (Chlorinated 

polyvinyl chloride, CPVC) 
 เอทิลีนโพรพิลนี-เทอพอลิเมอร (Ethylene-

propylene-terpolymer, EPT) 
 เอทิลีน-โพรพลิีน-ไดอีน  

 คลอโรซัลโฟเนเตตพอลิเอทิลีน (CSP) 
 นีโอปรนี (Neoprene) 
 ไนไตรล Buna-N (Nitrile Buna-N) 
 โนริล (Noryl) 
 พอลิอีเทอร-ยูรีเทน (Polyether-urethane) 
 พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) 
 พอลิสไตรีน (Polystyrene) 
 พอลิไวนิลคลอไรด (Polyvinyl chloride) 
 ไวนิล (Vinyls) 

 

ที่มา : Occidental Chemical Corporation. 2000. Ethylene Dichloride. Basic Chemicals Group, Occidental Chemical   
          Corporation 
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 ปมสามารถใชไดทั้งชนิด Positive Displacement หรือ Centrifugal ซึ่งทํามาจากเหล็ก หรอืทองแดง
ผสมดีบุก โดยสวนประกอบอื่นตองทนตอเอทิลีนไดคลอไรด เชน PTFE  

 ทอแบบเกลียวตองมีเสนผานศูนยกลางนอยกวา ¾ นิ้ว การตอเกลียวตองหมุนเกลียว 2 รอบ กอน
พันเทฟลอน เพื่อปองกันเทฟลอนปนเปอนไปกับสาร 

 ทอสงเอทิลีนไดคลอไรดตองอยูสูงกวาพื้นถังเก็บ  3 - 4 นิ้ว  ควรตอกับระบบปมที่มีอุปกรณกรอง และ   
ทําแหงสาร (Drier-filter-pump System)  ดังรูปที่ 4-1  และ  4-2  นอกจากนี้ควรมีวาลวระหวางถังเก็บ
และปม  เพื่อใชปดการไหลในกรณีที่ปมเกิดปญหา 

 ตองมีการขจัดน้ํามันและสิ่งปนเปอนอื่นๆ ในทอกอนจะนํามาตอประกอบ 
 ตองมีทอบายพาส ใชในกรณีการซอมบํารุงปมและเปลี่ยนตัวกรอง โดยทั่วไปทอบายพาสจะตอกับปม

แบบ Positive Displacement ขณะที่ทอสงตองตอกับปมแบบ Centrifugal  
 Ball Valves  ควรทําจากวัสดุผสมนิกเกิลและทองแดง (Monel)  สวน Globe Valve  ควรทําจาก

วัสดุผสมโครเมียมและโคบอลต (Stellite)  และเคลือบดวย 13% Chrometrim โดยโครงสรางของ
วาลวทําจากเหล็ก ขณะที่บาวาลวทําจากคารบอนผสมพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) 

 กานวาลว (Valve Stems) ทําจาก PTFE หรอืกราไฟทที่เคลอืบดวย PTFE 
 ถังเก็บเอทิลีนไดคลอไรดมีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งแสดงไวในรูปที่ 4-1 และ 4-2 

 
ที่มา: Occidental Chemical Corporation. 2000. Ethylene Dichloride. Basic Chemicals Group, Occidental 

Chemical Corporation 

     รูปที่ 4-1 ถังเก็บแนวต้ังพรอมระบบปมที่มีอุปกรณกรองและทําแหงสาร (Drier-filter-pump System) 



คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง                                                                                            เอทิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride)      
   

 16                                                                                                                              กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ภายในถังเก็บตองมีระบบปดคลุมสารดวยไนโตรเจน (Nitrogen Blanket) พรอมวาลวควบคุม    
ดังแสดงในรูปที่ 4-3 เพื่อลดการระเหยของเอทิลีนไดคลอไรด  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4-3 วาลวควบคุมกาซไนโตรเจนติดต้ังบนถัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: Occidental Chemical Corporation. 2000. Ethylene Dichloride. Basic Chemicals Group, Occidental 

Chemical Corporation 
 

 รูปที่ 4-2 ถังเก็บแนวนอนพรอมระบบปมที่มีอุปกรณกรองและทําแหงสาร (Drier-filter-pump System) 
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 ทําการตอสายดินติดกับตัวถังเก็บและตอลงดินใหเรียบรอย    โดยที่มีความตานทานของ 

       กระแสไฟฟาไมเกิน  5 โอหม ดังแสดงในรูปที่ 4-4 
 

 
 

รูปที่ 4-4 การตอสายดินจากถังเก็บ 
 
 
 

 ตองมีสัญลักษณเตือนความเปนอันตรายติดไวที่ถังเก็บ ดังแสดงในรูปที่ 4-5 
 
 

แบบ UN แบบ NFPA 
 

 

 

 
 

 

รูปที่ 4-5 สัญลักษณเตือนความเปนอันตรายที่ถังเก็บ 
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4.2  ภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร 
 

 วัสดุที่ใชทําภาชนะบรรจคุวรทําจาก  เหล็กกลาละมุน (Mild Steel)  เหล็กกลา (Carbon Steel)   
และเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel)  

 ภาชนะบรรจุตองมีการตรวจและไดรับการรบัรองตามมาตรฐานขอตกลงการขนสงสินคาทางถนน 
(Agreement on Dangerous Goods on Road, ADR)  

 การบรรจุตองมีชองวางในถังอยางนอย 20% 
 ตองติดฉลากแสดงความเปนอันตรายที่ภาชนะบรรจุตามระบบ GHS  (ดูรายละเอียดในหัวขอ 9.2) 
 ปมสําหรับดูดสารจากถังขนาดเล็ก (Drum Pump)  ดังแสดงในรูปที่ 4-6  ตองปรับใหความเร็วของ    

การไหลไมเกิน 7 เมตร/วินาที  
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4-6 ปมสําหรับดูดสารจากถังขนาดเล็ก  
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บ ท ที่  5 
การขนสงทางถนน 

 
5.1  การขนสงดวยภาชนะขนาดใหญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

รูปที่ 5-1 รถขนสงเอทิลีนไดคลอไรด 
 

ถังบรรทุกบนรถขนสง 

 วัสดุที่ใชทําถังบรรทุกคือ เหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel) ไมมีสวนผสมของอลูมิเนียม และ
ตองผานการทดสอบมาตรฐานภาชนะบรรจุสําหรับสารอันตรายประเภทที่ 3 (ของเหลวไวไฟ) 
และกลุมการบรรจุที่ II  

 มีระบบปองกันการเกิดประจุไฟฟา (Fire Proof) 
 ถังบรรทุกตองผานการทดสอบรอยเชื่อมดวยวิธีรังสีเทคนิค  
 แบบตัวถังและอุปกรณตองเปนไปตามหลักเกณฑ ตองผานการตรวจสอบและทดสอบเมื่อครบวาระ

ตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก 1,2 
 ถังบรรทุกที่ยึดติดถาวรกับตัวรถตองไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 3     
 ตองมีถังดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 2 กิโลกรัม ติดต้ังในหองผูขับรถ และขนาดไมนอยกวา  

6 กิโลกรัม ติดต้ังบริเวณดานหลังหองผูขับรถ  4   
 

 

 

 

1 ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง แบบตัวถัง  ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอันตรายของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ     
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 101 ง ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 
2 ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง แบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอันตรายของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ  
  (ฉบับที่ 2)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันที่ 16 มกราคม 2550 
3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  
  เลม 120 ตอนพิเศษ 128 ง ลงวันที ่7 พฤศจิกายน 2546  
4 ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง ขนาด จํานวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงสําหรับรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ ลักษณะ 4      
  (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 23 ง ลงวันที่ 23 มีนาคม 2542  
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รถขนสง 
 รถบรรทุกที่มีปริมาตรถังเก็บรวมกันเกิน 1,000  ลิตร  หรอืมีปริมาณเอทิลีนไดคลอไรดเกิน 1,000 
กิโลกรัม ตองติดปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตราย และหมายเลขสหประชาชาติที่ดานขางรถ
ทั้ง 2 ดาน และดานหลังรถ  บริเวณเดียวกับที่ติดต้ังตัวถังบรรทุก  และสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน 1,2    ดงัแสดงในรูปที่ 5-1 และ 5-2 

 ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตชนิดที่ 4 3 
 

ปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายดานขางและดานหลังรถขนสง 

 

 
 
336   คือ รหัส Hazard Identification Code หมายถึง ของเหลว  
             ไวไฟและเปนพิษ       
1184  คือ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 
 
 ทั้งนี ้อาจติดแผนปายเอกสารขนสงเพิ่มเติมดังนี้ 
 

 
 

 
รูปที่ 5-2 ปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายที่ถังบรรทุกเอทิลีนไดคลอไรด 

 
 

 
1 ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง การติดปายอักษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 118 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวันที่ 22 มีนาคม  2549  
2 กรมการขนสงทางบก. ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย (Thai Provision Volume II: TP II)  แปลและ 
  เรียบเรียงจาก Restructured ADR 2003, European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods  
  by Road โครงการนําระบบความปลอดภัยดานการขนสงและจัดเก็บสินคาอันตรายมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน. 2544 
3 ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง กําหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาต 
  เปนผูขับรถ ชนิดที่ 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนที่ 11 ง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2544  
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 ตองมีปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายที่ตัวถังบรรทกุ (ดังแสดงในรูปที่ 5-2) 
 ตองมีการประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย นอกเหนือจากการทาํประกันภัย

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 1,2    
 ถังเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดตองติดปาย และฉลากเชนเดียวกับถังที่มีสารเคมีบรรจอุยู 3 

   
5.2  การขนสงดวยภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร 

 รถขนสงตองมกีารปองกันความรอนจากแสงแดด 
 ตองมีถังดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 2 กิโลกรัม ติดต้ังในหองผูขับรถ และขนาดไมนอยกวา         

6 กิโลกรัม ติดต้ังบริเวณดานหลังหองผูขับรถ 4  
 ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตชนิดที่ 4 5        
 ภาชนะบรรจุหรือหีบหอตองติดปาย และฉลากตามระบบ GHS (ดูรายละเอียดในหัวขอ 9.2) 
 รถขนสงตองติดปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตราย  หมายเลขสหประชาชาติ ที่ดานขางทั้ง      

2 ดาน และดานหลังรถ 6  ดังแสดงในรูปที่ 5-3 
 

ปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายดานขางและดานหลังรถขนสง 
 

 
 

 
 
 
 

 

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลมที่ 123 ตอนพิเศษ 29 ง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 
2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550 
3 กรมการขนสงทางบก. ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย (Thai Provision Volume II: TP II)  แปลและ 
  เรียบเรียงจาก Restructured ADR 2003, European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods  
  by Road โครงการนําระบบความปลอดภัยดานการขนสงและจัดเก็บสินคาอันตรายมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน. 2544 
4  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง ขนาด จํานวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงสําหรับรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ ลักษณะ 4 
  (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่  23 ง ลงวันที่ 23 มีนาคม  2542  
5  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง กําหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตเปน 
  ผูขับรถ ชนิดที่ 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนที่ 11 ง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2544 
6 ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง การติดปายอักษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย  
  ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เลม 118 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวันท่ี 22 มีนาคม  2549  

       รูปที่ 5-3 ปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายดานขางและดานหลังรถขนสงเอทิลีนไดคลอไรด 
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บ ท ที่  6 
การจัดเก็บและการขนถาย 

 

6.1  ถังเก็บขนาดใหญ (Storage Tank) 
  

ขอปฏิบัติในการขนถายสารเขาและออกจากถังบรรทกุ 
 

1.  บริเวณที่ทําการขนถายเอทิลีนไดคลอไรด  

 ดังแสดงในรูปที่ 6-1 และ 6-2 

 พื้นที่สําหรับทาํการขนถายสารเคมี  ควรแยกสัดสวนออกอยางชัดเจนจากบริเวณสําหรับ
กิจกรรมอืน่ๆ 

 มีพื้นที่ที่สามารถเขาถึงไดงายและเพียงพอ เพื่อการเดินรถอยางคลองตัว 
 มีบริเวณสําหรบัจอดรถชัดเจน พรอมกบัมีอปุกรณหามลอระหวางทําการถายเทเอทิลีนไดคลอไรด 
 มีการจัดทําระบบ และเสนทางเดินรถ เขา-ออก ที่จะเขาทําการขนถายอยางชัดเจน 
 ระบบถายเทสารเคมีที่เปนระบบทอ ควรงายตอการตัดแยกระบบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ควรมีระบบพนน้ํา โดยรอบบริเวณที่ทําการถายเทสารเคมี  เพื่อลดปริมาณของไอระเหยออกสู

บรรยากาศในกรณีเกิดเหตุฉกุเฉิน 
 มีการติดต้ังระบบเพื่อตรวจจับและใหสัญญาณเตือน เมื่อความเขมขนของสารในกรณีที่รั่วไหล

ออกสูบรรยากาศเกินจากเกณฑที่กําหนด 
 จุดที่กอใหเกิดประกายไฟ  ควรอยูหางจากจุดที่ทําการถายเทสารในระยะปลอดภัย คือ ไมนอยกวา 

15 เมตร 
 ใหมีการตอสายดิน (Grounding)  เครื่องจักรอุปกรณและตอฝาก (Bonding) ขณะทําการขนถาย

สารเคมี 

 ตองสรางเขื่อนกั้นที่สามารถกักเก็บสารไดทั้งหมด   เวนแตที่มีถังเก็บมากกวาหนึ่งถังใหสราง
เขื่อนกั้นที่สามารถจัดเก็บสารเทากับปริมาตรถังเก็บขนาดใหญที่สุด วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยกวา
ควรสรางเขื่อนกั้นใหสามารถรับสารได 110% ของปริมาตรความจุถัง 

 เขื่อนสรางจากคอนกรีตที่มีตัวอุดกันรั่วที่ประกอบดวยสารอีพอกซีฟโนลกิ ซึ่งสามารถปองกัน  
เอทิลีนไดคลอไรดรั่วไหลได  

 จัดเก็บสาร ณ อุณหภูมิบรรยากาศ  (Ambient Temperature) โดยตองควบคุมความดันภายใน 
ถังมากกวาความดันบรรยากาศ 10 มิลลิเมตรปรอท 

 พื้นที่ต้ังถังเก็บ ตองสะดวกตอการทํางานภาวะปกติ และเหตุฉุกเฉนิ   
 ถังเก็บจะตองวางไวในที่หางจากแหลงที่เกิดประกายไฟ หรอืที่มีความรอน  
 ระบบการระบายน้ําออกจากเขื่อน   ตองมีวาลวภายนอกผนังเขื่อน   และวาลวเหลานี้ตองถูก

ปดอยูและล็อคไว  ยกเวนในกรณีที่ทําการกําจัดหรือการระบายเอทิลีนไดคลอไรดออก  
 ผนังของเขื่อนกั้นไมควรสูงเกนิกวา 1.5 เมตร  
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2. อุปกรณและผูมีหนาที่ในการขนถาย 
 

 รถขนสงและอุปกรณที่ใชในการถายเทสาร  ควรมีระบบการกําจัดประจุไฟฟาสถิต และมีการ 
ตรวจสอบระบบอยูเสมอ 

 พนักงานที่ทําการขนถายสาร ตองไดรับการอบรมความรูในการขนถายและมีประสบการณ  
 ขณะถายเทสารตองมีพนักงานประจํา ณ จุดที่ทําการถายเทสาร เพื่อเฝาระวังและควบคุม 
สถานการณในกรณีเกิดเหตุฉกุเฉิน 

 พนักงานตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลขณะที่ทําการขนถาย   เชน 
หนากาก และแวนตาปองกันการสัมผัสสารเคมี เปนตน 

 ณ จุดที่มีการถายเทสาร ควรมีอุปกรณเพื่อความปลอดภัยทีจ่ําเปน ไดแก ฝกบัวฉกุเฉนิ อางลางตา 
เปนตน และใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา 

 มีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการถายเทสาร เชน ปม ระบบทอลําเลียง และเครื่องมือ 
เพื่อความปลอดภัย โดยใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ 

3. ระบบการจายกาซไนโตรเจน 
 

 มีกาซไนโตรเจน ที่มีความบรสิุทธิ์ไมตํ่ากวา 95%  ประจําไวที่จุดถายเทสาร เพื่อใชแทนที่อากาศ
ภายในถังเก็บสาร เมื่อทําการถายเทสารออกจากถัง หรือมีการนําสารไปใชงาน 

 ทอ และระบบการสงกาซไนโตรเจน จะตองมีระบบปองกันการไหลยอนกลับของกาซ 
 
การขนถายสารจากรถขนสงไปสูถังเก็บ แบบออกจากดานบนตัวถังรถ 

 
ที่มา: Occidental Chemical Corporation. 2000. Ethylene Dichloride. Basic Chemicals Group, Occidental Chemical  

        Corporation 
 

รูปที่ 6-1 การขนถายสารจากรถขนสงไปสูถังเก็บ แบบถายออกจากดานบนตัวถังรถ 
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การขนถายสารจากรถขนสงไปสูถังเก็บ แบบออกจากดานลางตัวถังรถ 
 

 
ที่มา: Occidental Chemical Corporation. 2000. Ethylene Dichloride. Basic Chemicals Group, Occidental Chemical Corporation 
 

   รูปที่ 6-2 การขนถายสารจากรถขนสงไปสูถังเก็บ แบบถายออกจากดานลางตัวถังรถ 

 

6.2  ภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร 

 บริเวณที่เก็บตองเปนพื้นที่เปดโลง มีหลังคาและมีวัสดุดูดซับ เชน พอลิโพรพิลีนไฟเบอร เปนตน 
เตรียมพรอมเมื่อเกิดการรั่วไหลของสาร 

  ตองจัดวางอยูไกลจากแหลงเกิดประกายไฟและความรอน  
  ตองมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมแีหงอยางนอย 1 ถัง 

 

ระบบขนถายสารจากถัง 200 ลิตรเขาถังเก็บ และ/หรือถังปฏิกรณ  

สารจะถูกสูบเขาสูถังโดยมีรายละเอียดของทอ และปม ดังนี ้

 ปมสามารถใชไดทั้งชนิด Positive Displacement  หรอื  Centrifugal  ซึ่งทําจากเหล็กหรอืทองแดง 
ผสมดีบุก โดยสวนประกอบอื่นตองทนตอเอทิลีนไดคลอไรด เชน PTFE 

 ปมสําหรับดูดสารจากภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตร   ตองปรับใหความเร็วของการไหลไมเกิน     
7 เมตร/วินาที  

 ทอที่ใชตองเปนทอแบบเกลียวมีเสนผานศูนยกลางนอยกวา ¾ นิ้ว การตอเกลียวตองหมุนเกลียว 
2 รอบกอนพนัเทฟลอน เพื่อปองกันเทฟลอนปนเปอนไปกบัสาร 

 ทอสงเอทิลีนไดคลอไรดตองอยูสูงกวาพื้นถัง 3 – 4 นิ้ว ควรตอกับระบบปมที่มีอุปกรณกรองและ
ทําแหงสาร (Drier-filter-pump System) นอกจากนี้ควรมีวาลวระหวางถังเก็บและปมดวย 

 ตองมีทอบายพาส ใชในกรณีการซอมบํารุงปมและเปลี่ยนตัวกรอง  โดยทั่วไปทอบายพาสจะตอ
กับปมแบบ Positive Displacement ขณะที่ทอสงตองตอกับปมแบบ Centifugal  

 
 



คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง                                                                                             เอทิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride)      

   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  25 

 Ball Valve  ควรทําจากวัสดุผสมนิกเกิลและทองแดง สวน Glove Valve  ควรทําจากวัสดุผสม
โครเมียมและโคบอลต และเคลือบดวย 13% Chrometrim โดยโครงสรางของวาลวทําจากเหล็ก 
ขณะที่บาวาลวทําจากคารบอนผสมพอลิเตตระฟลูออโรเอทลิีน (PTFE) 

 กานวาลว (Valve Stems) ทําจาก PTFE หรอืกราไฟทที่เคลือบดวย PTFE 
 ใหมีการตอสายดิน (Grounding) เครื่องจักรอุปกรณและตอฝาก (Bonding) ขณะทําการขนถาย
สารเคมี 

 มอเตอรของอุปกรณไฟฟาที่ใชสําหรับการควบคุม ควรเปนชนิดทนการระเบดิ (Explosion Proof) 
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บ ท ที่  7 
การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 

 

7.1  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
 

 

รายการ อุปกรณในการปฏิบัติงานตามปกติ 

1. การปองกันศีรษะ หมวกนิรภัย (Hard Hat) เพื่อปองกันวัสดุหลน
ใสศีรษะ และปองกันศีรษะกระแทกกับอุปกรณ
ในโรงงาน  

    

2. การปองกันทางเดิน
หายใจ 

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภททําให
อากาศบริสุทธิ์ (Air-purifying Respirator) ตอง
มีตัวกรองชนิดคารบอนที่ใชดดูซับไอระเหยของ
สารอินทรีย 

 

3. การปองกันดวงตา แวนตากันสารเคมี (Goggle) เพื่อปองกัน 
เอทิลีนไดคลอไรดกระเด็นเขาตา 

 

 

4. การปองกันเทา รองเทานิรภัยใชสําหรับปองกนัไฟฟาสถิตและ
สารเคมี รองเทาบูทที่ทําจากนีโอปรีน 
(Neoprene) 

 

5. การปองกันรางกาย ชุดปองกันสารเคมี   
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7.2  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลกรณีฉุกเฉิน 
 
 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะพื้นที่การผลิต  นักผจญเพลิงหรือ
ผูที่จะเขาไปแกไขสถานการณในบริเวณที่เกิดเหตุ ตองมคีวามรูในการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล และควรเลือกใชอุปกรณปกปองทางเดินหายใจตามความเขมขนของสารในอากาศ 
 

ความเขมขนของ
สารในอากาศ 

ประเภทของอปุกรณปกปองทางเดินหายใจ 
(เลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง) 

ตัวอยางอุปกรณ 

1.  ประเภทจัดสงอากาศสําหรับการหายใจชนิด
ถังบรรจุอากาศแบบพกพา  พรอมที่ครอบหนา
แบบครอบเต็มใบหนา ที่ทํางานในสภาพ
ความดันบวก  (Self-contained breathing 
apparatus that has a full facepiece and 
is operated in a pressure-demand or 
other positive-pressure mode)         
(APF* = 10,000)  

มากกวาคาอางอิง
หรือไมทราบความ
เขมขน 
 

2.  ประเภทจัดสงอากาศสําหรับการหายใจ 
พรอมทีค่รอบหนาแบบครอบเต็มใบหนา     
ที่ทํางานในสภาพความดันบวก ใชรวมกับ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดถัง 
บรรจุอากาศสํารองแบบพกพา (Supplied-
air respirator that has a full facepiece 
and is operated in a pressure-demand 
or other positive-pressure mode in 
combination with an auxiliary self-contained 
positive-pressure breathing apparatus) 
(APF* = 10,000)  

 

กรณีหนีภัย 
 

1. ประเภททําใหอากาศสะอาดชนิดกรองอนภุาค
แบบเปลี่ยนตัวกรองที่มีลิ้นระบายอากาศ
ออก** (Air-purifying, full-facepiece 
respirator (gas mask) with a chin-style, 
front- or back-mounted organic vapor 
canister) (APF* = 50) 

 
 
 
 



คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง                                                                                            เอทิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride)      
   

 28                                                                                                                              กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ความเขมขนของ
สารในอากาศ 

ประเภทของอปุกรณปกปองทางเดินหายใจ 
(เลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง) 

ตัวอยางอุปกรณ 

 2.  ประเภทจัดสงอากาศสําหรับการหายใจชนิด
ถังบรรจุอากาศแบบพกพา สําหรับใชหนีภัย
ที่เหมาะสม (Appropriate escape-type, 
self-contained breathing apparatus  

    (APF* = 50)    

หมายเหตุ    *  APF (Assigned Protection Factor) หมายถึง คาที่แสดงถึงระดับการปองกันของอุปกรณปกปอง
 ทางเดินหายใจทีท่ํางานปกติ ตัวอยาง คา APF = 10 หมายความวา ผูที่ใชอุปกรณอาจไดรับจากการ    
 สูดดมไดไมเกิน 1 ใน 10 ของปริมาณสารที่ปนเปอนอยูในบรรยากาศ 

 **    อางอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมอุปกรณปกปองทางเดนิหายใจ: ชนิดกรองอนุภาค มาตรฐาน
 เลขที่ มอก. 2199-2547    

ที่มา:    National Institute for Occupational Safety and Health. 2005. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards:     
    Ethylene dichloride [Online]. Available from:  http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0271.html 

 
 

 

รูปที่ 7-1 อุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภทจัดสงอากาศสําหรับการหายใจ พรอมที่ครอบหนาแบบ
ครอบเต็มใบหนา ที่ทํางานในสภาพความดันบวก ใชรวมกับอุปกรณปกปองทางเดินหายใจ
ชนิดถังบรรจุอากาศสํารองแบบพกพา  
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บ ท ที่  8 
การระงับเหตุฉุกเฉิน 

 
การปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่มีสวนเกี่ยวของกับสารเคมี ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรู

เกี่ยวกับสารเคมีไมวาจะเปนดานความปลอดภัยในการใชสารเคมีกรณีเกิดเพลิงไหม การจัดการสารเคมี
กรณีหกรั่วไหล และการกําจัดกากของเสียที่เหลือจากการปฏิบัติงานกับสารเคมี นอกจากนี้ยังจําเปนตองมี
ความรูดานการระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถงึการใชอุปกรณหลากหลายชนิดชวยระงับเหตุฉุกเฉนิประจําจุด
ปฏิบัติงานอยางถูกวิธี สําหรับวิธีการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนอุปกรณระงับเหตุฉุกเฉิน
ที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงานเกีย่วของกบัเอทิลนีไดคลอไรด สามารถจําแนกออกไดดังตอไปนี้ 

 

8.1  อุปกรณสําหรับการระงับเหตุฉุกเฉิน 
 

อุปกรณที่จะตองจัดใหมีไวใน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
 

  
ชุดฉีดโฟมดับเพลิง (Foam Monitor)  อุปกรณดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง        

ติดตั้งอยูบริเวณกระบวนการผลิต 

 

 
 

 

อุปกรณฉีดโฟมเคลื่อนที่ 
สามารถตอเขากับทอน้ํา 

อุปกรณชุดน้ําดับเพลิง ประกอบดวย  
สายดับเพลิงและหัวฉีดน้ําดับเพลิง 

 

หมายเหต ุ มีการจัดเตรยีมโฟมดับเพลิงใหเพียงพอและพรอมใชงานตลอดเวลา และเจาหนาที่ระงับเหตุตองเลือกใช
อุปกรณปองกนัอนัตรายสวนบุคคลเมื่อปฏิบัติการระงับเหตุ ตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 7.2 
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อุปกรณสําหรับการระงับและจัดการกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 
 

 

อุปกรณเพ่ือชวยเหลือ หรือสนับสนุนสําหรับการปฐมพยาบาล 
 

 

 
 
เครื่องชวยหายใจ 
ใชในกรณีผูปวยหยุดหายใจ 

 

 
 
กระดานรองหลัง (Spine Board) 
ใชในกรณีขนยายผูปวยออกจาก  
จุดเกิดเหตุสําหรับผูปวยที่ไมรูสึกตัว 

 
รถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน 
ใชสําหรับนําผูปวยสงแพทย 

 
 

   

เขื่อนคอนกรีตลอมรอบถังเก็บ
ขนาดใหญ  เพ่ือปองกันการ
กระจายของสารที่หกรั่วไหล 

แทงดูดซับปองกันการกระจายของ    
สารที่หกรั่วไหลแบบยืดหยุนและ
พกพาได  ใชสําหรับการหกรั่วไหล
ปริมาณนอย 

ทุนหรือบูมปองกันการกระจาย
ของสารที่หกรั่วไหล 

 
 

 

 

 

วัสดุดูดซับ เชน พอลิโพรพิลนี- 
ไฟเบอร  ใชสําหรับกรณีเกิดการ
หกรั่วไหลของสารเคมี  
 

ชุดปองกันสารเคมีชนิดปองกันกาซ
ซึมผาน (Gas-tight Suit) ใชปฏิบัติงาน
ในบริเวณที่มีสารรั่วไหลจํานวนมาก 
ทําดวยยางบิวทิล  พรอมกับเคร่ือง 
ชวยหายใจ 

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ
ประเภทถังบรรจุอากาศแบบ
พกพา (Self-contained 
Breathing Apparatus, SCBA)  
ใชในกรณีเกิดการรั่วไหลจํานวน
มาก แตไมสัมผสัสารเคมี 
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8.2  ขอปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 
เอทิลีนไดคลอไรด จัดเปนวัตถุอันตรายประเภทของเหลวไวไฟและระเหยงาย ที่มีความหนาแนน

ไอสัมพัทธของเอทิลีนไดคลอไรดมากกวาอากาศ (ความหนาแนนไอสัมพัทธ = 3.42 ขณะที่อากาศ = 1) 
เมื่อเกิดการรั่วไหลจากถังเก็บที่มีอุณหภูมิ 25oC และรั่วออกสูภายนอกที่มีอุณหภูมิ 40oC จะมีสัดสวนของ
ไอตอของเหลว 27.1:72.9   ไอและของเหลวจะไหลลงสูที่ตํ่า   แสดงดังรูปที่ 8-1   ดังนั้นจึงควรเตรียมแผน
ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุรั่วไหล เพลิงไหม และแผนอพยพ 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 8-1 ลักษณะการกระจายตัวของเอทิลีนไดคลอไรดเมื่อเกิดการรั่วไหล 

สําหรับโรงงานที่มีการผลิตและการใชเอทิลีนไดคลอไรด ตองมีมาตรการและแผนฉุกเฉนิเพื่อระงบั
เหตุรั่วไหลและเพลิงไหมของเอทิลีนไดคลอไรด นอกจากนี้ยังเปนการเตรียมความพรอมใหแกเจาหนาที่
และผูปฏิบัติในทุกหนวยในโรงงานสามารถรับทราบและปฏิบัติไดทันทีกรณีที่เกิดเหตุ เปนการควบคุมและ
ปองกันการขยายตัวของการรั่วไหลและเหตุเพลิงไหมไมใหลุกลาม และเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินนอยที่สุด ดังนั้นโรงงานแตละแหงจึงตองมีการจัดทําแผนฉุกเฉินภายในองคกรและความรวมมอื
ระหวางหนวยราชการ รวมถึงบริษัทใกลเคียง เพื่อการชวยเหลือและรวมมือกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยในระดับรายแรง ขอปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหมและเกิดการรั่วไหลและเกิดเพลิงไหมของเอทิลีน        
ไดคลอไรด มีดงัตอไปนี้ 

 

ขอปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล 
1. ทําการปดลอมพื้นที่ที่เกิดการรั่วไหลของเอทิลีนไดคลอไรดทันที โดยอนุญาตใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเขา

ทําหนาที่เทานั้น 
2. กําจัดแหลงทีอ่าจกอใหเกิดประกายไฟ เพือ่ปองกนัการเกิดลกุติดไฟของเอทิลีนไดคลอไรด 
3. เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการระงับเหตุกรณีรั่วไหล ตองสวมชุดปองกันและใชอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบคุคล ดังรายละเอียดในบทที่ 7 
4. ลําเลียงผูบาดเจ็บจากเหตุการณออกนอกพืน้ที่ และทําการปฐมพยาบาลตามอาการกอนนาํสงแพทย 
5. ปดกั้นเสนทางไหลของเอทิลนีไดคลอไรดจากพื้นที่ที่มีการรั่วไหล  ไมใหลงสูเสนทางการระบายน้ํา 
6. ในกรณีที่มีเอทลิีนไดคลอไรดบางสวนรั่วไหลออกจากพื้นที่เก็บ    ใหเปดเสนทางของเอทิลีน 

ไดคลอไรดที่รัว่ไหลไปตามทางระบายลงสู Sump Tank 
7. ในกรณีที่มีเอทิลีนไดคลอไรดขังอยูในพื้นที่จัดเก็บ  (Dike Wall)  รวมไปถึงเอทิลีนไดคลอไรด

ที่ไหลไปรวมกนัอยูใน Sump Tank ใหทําการเก็บรวบรวมเอทิลีนไดคลอไรดที่รั่วไวในภาชนะเก็บ  
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8. ในกรณีเอทิลีนไดคลอไรดรั่วไหลขณะขนถายหรือระหวางกระบวนการผลิต ใหนําวัสดุดูดซับ
สารเคมีวางลงบนพื้นรอบเอทลิีนไดคลอไรดที่รั่วไหล เพื่อจํากัดบริเวณและปองกันการขยายตัว
ของเอทิลีนไดคลอไรด  โดยใชวัสดุดูดซับวางทับเอทิลีนไดคลอไรดที่รั่วไหล 

9. ทําความสะอาดบริเวณที่มีการรั่วไหลของเอทิลีนไดคลอไรดดวยวัสดุดูดซับใหเรียบรอย 
10. สําหรับกรณีที่ไมสามารถเก็บรวบรวมเอทิลีนไดคลอไรดที่รั่วไหลได เนื่องจากการรั่วไหลมี

ปริมาณนอย และมีการเจิ่งนองของเอทิลนีไดคลอไรดในพืน้ที่เก็บ ใหทําการปดลอมบริเวณที่มี
การรั่วไหลดวยวัสดุดูดซับ/แทงดูดซับ เพือ่ปองกันการขยายตัวของพื้นที่รั่วไหล และใหใชวัสดุ
ดูดซับทําการดูดซับเอทิลีนไดคลอไรดที่รั่วไหลใหหมด 

11. วัสดุดูดซับเอทิลีนไดคลอไรดที่ใชงานแลวใหถือวาเปนของเสียอันตราย และแยกเก็บเพื่อสง
กําจัดอยางถูกวิธีตอไป 

12. ในกรณีที่ภาชนะกักเก็บรั่ว ใหปมยายเอาเอทิลีนไดคลอไรดที่คงเหลือในถังไปเกบ็ไวในถังหรือ
ภาชนะบรรจุอืน่  

 

มาตรการปองกันที่ตองทําทันท ี  คอื  ปดกั้นบริเวณที่มีการหกรั่วไหลโดยรอบทันท ี โดยมีรัศมี
ไมตํ่ากวา 300 เมตร เพื่อแยกผูที่ไมเกี่ยวของออกจากบริเวณ ผูที่เขาไปปฏิบัติงานหรือระงับเหตุตองอยู
เหนือลม หามอยูในที่ตํ่า และสําหรับในบริเวณอับอากาศ จะตองมีการระบายอากาศกอนผูปฏิบัติงานระงับ
เหตุจะเขาไปปฏิบัติหนาที่ นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานยังตองเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใน
ขณะที่ปฏิบัติการระงับเหตุตามหัวขอ 7.2  
 

ขอปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม 
1. ใหปดกั้นบริเวณที่เกิดเหตุทันที โดยใหมีรศัมีไมตํ่ากวา 1,000 เมตร โดยอนุญาตใหเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของเขาปฏิบัติการระงับเหตุเทานั้น 
2. เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม ตองสวมชดุปองกันและใชอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคล ดงัรายละเอียดในบทที่ 7 
3. ลําเลียงผูบาดเจ็บจากเหตกุารณออกนอกพืน้ที่ และทําการปฐมพยาบาลตามอาการกอนนาํสงแพทย 
4. กรณีเพลิงไหมเล็กนอยที่สามารถควบคุมได ใหทําการดับเพลิงดวยโฟม (Alcohol Resistance  

Foam) ผงเคมีดับเพลิงหรือคารบอนไดออกไซด 
5. กรณีเพลิงไหมที่ไมสามารถควบคุมได พนักงานที่พบเห็นเหตุการณตองทําการสงสัญญาณ

เตือนภัยใหผูปฏิบัติงานในโรงงานทราบ 
6. ใหรายงานและแจงเหตุตอผูบงัคับบญัชาตามลําดับขั้น และเจาหนาทีค่วามปลอดภัยประจาํโรงงาน 
7. แจงเหตุการณเกิดเพลิงไหมไปยังโรงงานที่อยูใกลเคียง   เพื่อปองกันเหตุหรือผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากเพลิงไหมถังเก็บเอทิลีนไดคลอไรด 
8. สําหรับกรณีเพลิงไหมขนาดใหญใหฉีดน้ําหลอเย็นบริเวณภายนอกถังเก็บ เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของ

อุณหภูมิภายในถังเก็บ ไมควรใชเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เนื่องจากจะทําใหเกิดการกระจายตัวของ
เพลิงมากขึ้น และใหดับเพลิงดวยโฟม (Alcohol Resistance Foam) โดยการฉีดโฟมคลุมบริเวณ
พื้นผิวที่มีการหกรั่วไหล เพื่อปองกันการลุกลามของเพลิง 

9. ในกรณีที่ยังไมสามารถควบคุมเพลิงได   ใหติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก   เชน 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อสงกําลังชวยควบคุมสถานการณ 
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8.3  การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 

         เมื่อเกิดการรั่วไหลของเอทิลีนไดคลอไรด และไดรับเอทิลีนไดคลอไรดเขาสูรางกาย ไมวาจะโดย
ทางการสูดดม การสัมผัสทางผิวหนัง ตา หรือการกลนืกนิเขาไป รางกายจะแสดงอาการตอบสนองตอการ
รับสารดังกลาวแตกตางกัน สาํหรับอาการที่แสดงออกเมื่อไดรับเอทิลีนไดคลอไรด และวิธีการปฐมพยาบาล
ตามอาการเบื้องตน เพื่อชวยบรรเทาอันตรายที่เกิดขึ้นหรอือาจเกิดขึ้นจากเอทิลีนไดคลอไรด มรีายละเอียด
ดังนี้ 

อาการ การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
ระบบหายใจ :  
 ปวดศีรษะ ออนเพลีย อยูในภาวะ
หลับลึก  มนึงง  คลืน่ไส  วิงเวียน 
อาเจียน  ขาดออกซิเจน   ชพีจร
เตนเร็ว หมดสติ และอาจเสียชีวิต
เนื่องจากระบบหายใจลมเหลว 

 
 เคลื่อนยายผูปวยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ กรณีที่ผูปวยไม
หายใจใหทําการชวยหายใจโดยใชอุปกรณชวยหายใจ และ
หามทําการชวยหายใจดวยวิธีปากตอปาก 

 ในกรณีที่รายแรงคือผูปวยไมมีสติ ใหนําสงโรงพยาบาลทนัที 

ผิวหนัง :  
 เกิดผื่นแดงและแผลพุพอง        
หากสัมผัสเปนเวลานานจะทําให
ผิวหนังไหม 

 
 ถอดเสื้อผาที่ไดรับสารปนเปอนออกทนัท ี
 บริเวณผิวหนังที่ถูกสารใหชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก 
แลวนําสงโรงพยาบาล 

ตา :  
 เกิดการระคายเคืองตาอยางรุนแรง
หรือเนื้อเยื่อตาไหม 

 
 ลางดวยน้ําสะอาดที่ไหลตอเนื่องเปนเวลานาน หรือลืมตาในน้ํา
ที่มีการไหลวนอยางนอย 15 นาที และนําสงจักษุแพทยทันที 

การกลืน กนิ :  
 เกิดการระคายเคืองตอกระเพาะและ
ลําไส  มีอาการคลื่นไส  อาเจียน  และ   

    ทองรวง 

 
 ใหผูปวยดื่มน้ําหรือนมในปริมาณมาก หามทําใหอาเจียน 
ในกรณีที่ผูปวยไมรูสึกตัว หามใหดื่มน้ําหรือนมเด็ดขาด 
แลวนําสงแพทยรักษาตามอาการ 

ที่มา:  1.  SPI Supplies. Material Safety Data Sheet for Ethylene Dichloride [Online].  
Available from :  http://www.2spi.com/catalog/msds/msds02515.html        

2.  กรมควบคุมมลพิษ, ศูนยควบคมุวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ. เอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมภีัณฑ (MSDS) 
[Online].   แหลงที่มา: http://203.151.120.20/pdf/235.pdf [19 กรกฏาคม 2551] 

 
 

สิ่งที่ควรทําเปนสิ่งแรกคือ   การนําผูปวยที่ไดรับพิษจากเอทิลีนไดคลอไรดสงแพทยโดยเร็วที่สุด  
โดยปกติแลวผูปฏิบัติงานที่ตองมีสวนเกี่ยวของกับเอทิลีนไดคลอไรด รวมไปถึงผูชวยเหลือผูปวยออกจากจุด
เกิดเหตุ   ควรใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก  หนากาก และถุงมือ   เพื่อปองกันการสัมผัสกับ
เอทิลีนไดคลอไรด เนื่องจากโดยปกติแลว เอทิลีนไดคลอไรดสามารถเขาสูรางกายไดโดยผานทางระบบ
ทางเดินหายใจ และการสัมผัสทางผิวหนัง พษิของเอทิลีนไดคลอไรดเมื่อมีการเขาสูรางกายจะสงผลตอการ
ทํางานของระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาทสวนกลาง  นอกจากนี้ยังสงผลตอการทํางานของตับ  
และไตอีกดวย การรักษาโดยการใชยาจะกระทําในผูปวยที่ไดรับผลจากพิษของเอทิลีนไดคลอไรดอยางหนัก
เทานั้น ไมวาจะเปนการสัมผัสทางผิวหนังเปนบริเวณกวางซึ่งสงผลใหเกิดอาการระคายเคืองอยางรนุแรง 
สําหรับผูปวยที่ไดรับพิษจนหมดสติ ตองจัดใหผูปวยไดรับการดูแลจากแพทยอยางใกลชิดเปนพิเศษ 
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บ ท ที่  9 

  ขอมูลความปลอดภัย และฉลากตามระบบ GHS  
 

 

9.1  ขอมูลความปลอดภัย (SDS) 
 

 ขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) เปนขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี ประกอบดวย 
ขอมูลความเปนอันตรายของสารเคมีที่สงผลตอความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของมนษุย และสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งมาตรการความปลอดภัยในการเก็บ  การใช  การกําจัด  และการขนสงสารเคม ี ตลอดจนมาตรการ
ในการดําเนนิการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งผูผลิตสารเคมีจัดทําขึ้นเพือ่ใชสือ่สารใหผูที่เกีย่วของกบัสารเคมีนั้น
ไดทราบถึงอันตราย วิธีการปองกัน ควบคุม และลดความเปนอันตราย อุบัติเหตุ หรอืเหตุฉุกเฉินจาก
สารเคมีไดอยางปลอดภัย 
 คูมือเลมนี้ ไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารความปลอดภัยของเอทิลีนไดคลอไรด จากบริษัท Merck 
จํากัด และบรษัิท Sigma Aldrich จํากัด ซึง่เปนผูผลิตสารเคมีนี ้นํามาเรียบเรียงและจดัทําเปนขอมูลความ
ปลอดภัยตามระบบ GHS โดยใชการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก 
2003 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบการจัดทํา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีหรือสารผสม และบริษัทผูผลติ และ /หรือจําหนาย (Identification) 

ตัวบงชี้ผลิตภัณฑ :    
หมายเลขผลิตภัณฑ : 117008051 (ขอมูลสมมติ) 
ชื่อผลิตภัณฑ : เอทิลีนไดคลอไรด 

การบงชี้ดวยวิธีอื่นๆ : ไมมี 

ขอแนะนําในการใชสารเคมีและขอหามตางๆ ในการใช : ไมมี 

รายละเอียดผูจัดจําหนาย : 
 บริษัท สารเคมี จํากัด (ขอมูลสมมติ) 
ที่อยู 123/123 ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 02 222 2222 โทรสาร 02 333 3333 

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน  02 444 4444 (ขอมูลสมมต)ิ 
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2. ขอมูลระบุความเปนอันตราย (Hazards Identification) 

การจําแนกประเภทสาร/ของผสม : 
ของเหลวไวไฟ                                                                    กลุม 2 
ความเปนพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)                                             กลุม 4 
                              (ทางผิวหนัง)                                          กลุม 5 
                              (ทางการหายใจ, ไอ)                                 กลุม 3 
การกัดกรอน/การระคายเคืองตอผิวหนัง                                       กลุม 2 
การทําลายดวงตาอยางรุนแรง/การระคายเคืองตอดวงตา                   กลุม 2B 
การกลายพันธุของเซลลสืบพนัธุ                                                 กลุม 2 
ความสามารถในการกอมะเร็ง                                                    กลุม 2 
ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง                 กลุม 1 

(การไดรับสัมผัสครั้งเดียว)                 (ระบบประสาทสวนกลาง ตับ ไต ตอมหมวกไต) 
ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง                 กลุม 1 

(การไดรับสัมผัสหลายครั้ง)                    (ระบบประสาทสวนกลาง ตับ ตอมไทรอยด ) 
                                                                                        กลุม 2 (ไต) 
ความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมในน้ํา (เฉียบพลัน)                               กลุม 3    

องคประกอบของฉลาก: 
 

 
 

คําสัญญาณ                                   อันตราย 
ขอความบอกความเปนอันตราย          ของเหลวและไอไวไฟสูง 
                                                 อนัตรายกรณีกลืนกิน 
                                                 อาจเปนอันตรายกรณีสัมผัสทางผิวหนัง 
                                                 มีความเปนพิษกรณีไดรับทางการหายใจ 
                                                 กอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 
                                                  กอใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา  
                                                  คาดวาทําใหเกิดความผิดปกติตอพันธุกรรม  
                                                  คาดวาทําใหเกิดมะเร็ง  
                                                  ทําใหเกิดอนัตรายตออวัยวะระบบประสาทสวนกลาง   
  ตับ ไต ตอมหมวกไต ผานการสัมผัสครั้งเดียว 
                                                  ทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะระบบประสาทสวนกลาง   
  ตับ ตอมไทรอยด ไดรับความเสียหายโดยการรับ 

สัมผัสหลายครั้ง 
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

ความเปนอันตรายอื่นที่ไมมีผลในการจาํแนกประเภท : ไมมี 
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3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition/Information on Ingredients) 
เอกลกัษณของสารเคมี : 

ชื่อทางเคมี : เอทิลีนไดคลอไรด 
สูตรโมเลกุล : C2H4Cl2 
มวลโมเลกุล : 98.97 กรัม/โมล 

ชื่อทั่วไป : 1,2-Dichloroethane ชื่อพอง : Ethylene chloride, Glycol dichloride                              
หมายเลข CAS : 107-06-2 หมายเลข EC : 203-458-1 
ส่ิงเจือปนและสารปรุงแตงใหเสถียร : ไมมี 

เอทิลีนไดคลอไรด: 100 % 
 

 

4.  มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid Measures) 
มาตรการที่จาํเปนตามเสนทางการรับสัมผัสสาร : 

เมื่อสูดดม :             ใหรับอากาศบริสุทธิ์ ใชอุปกรณชวยหายใจ หากหายใจไมสะดวก 
เมื่อสัมผัสผิวหนัง :    ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที  

    ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทนัที 
เมื่อเขาตา :               ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที 

               โดยลืมตากวางใหน้ําไหลผาน ไปพบแพทย 
เมื่อกลืนกิน :           ใหผูปวยดื่มน้ําปริมาณมากทันที ไปพบแพทย 

อาการ/ผลกระทบที่สําคัญ  : 
ระบบหายใจ :           ปวดศีรษะ ออนเพลีย อยูในภาวะหลับลึก มนึงง คลืน่ไส วิงเวียน อาเจียน   
                             ขาดออกซิเจน ชีพจรเตนเร็ว หมดสติ และอาจเสียชีวิตเนื่องจากระบบ 
                           หายใจลมเหลว 
ผิวหนัง :                เกิดผื่นแดงและแผลพุพอง หากสัมผัสเปนเวลานานจะทําใหผิวหนงัไหม 
ตา :                          เกิดการระคายเคืองตาอยางรุนแรงหรือเนื้อเยื่อตาไหม 
การกลืน กิน :            เกิดการระคายเคืองตอกระเพาะและลําไส มีอาการคลื่นไส อาเจียน และทองรวง 

ขอควรพิจารณาทางการแพทย :  ไมม ี
 

  

 5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting Measures) 
สารดับเพลิงที่เหมาะสม :     คารบอนไดออกไซด โฟมดับเพลิง และผงเคมีแหง 
สารดับเพลิงที่ไมเหมาะสม : น้ํา แตอาจใชน้ําในการหลอเย็นภาชนะบรรจุเพื่อระบายความรอนได 
ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : 

 ลุกไหมติดไฟได  ไอระเหยหนักกวาอากาศ  เมื่อทําปฏิกิริยากับอากาศกอใหเกิดของผสมที่ 
ระเบิดได เก็บหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต  

 เมื่อเกิดเพลิงไหม จะกอใหเกิดกาซหรือไอระเหยที่เปนอันตราย  
 ในกรณีเพลิงไหมอาจกอใหเกิดกาซคลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด และกาซฟอสจีน 

อุปกรณปองกันพิเศษและการเตือนภัยสําหรับนักผจญเพลิง :  
สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุด และชุดปองกันการสัมผัสผิวหนังและดวงตา 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมกีารหกและรั่วไหลของสารเคมีโดยอุบัติเหตุ  
    (Accidental Release Measure) 
มาตรการความปลอดภัยสวนบุคคล : หามสัมผัสสารเคมีโดยตรง หามสูดดมไอระเหย หรอืละอองลอย  

และหามการกระทําที่ทําใหเกิดความรอนหรอืประกายไฟ 
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล :  สวมอุปกรณชวยหายใจแบบครบชุด รองเทาบูท และถุงมือยาง 

อยางหนา หรือสวมชุดปกคลุมมิดชิดแบบใชแลวทิ้ง และทําลายทิ้ง  
หลังใช 

มาตรการปองกันส่ิงแวดลอม : ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสุขาภิบาล ดิน หรือสิ่งแวดลอม  
วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บและกอบกู :   

 ดูดซับดวยปูนขาวแหง  ทราย  โซดาแอช หรือ พอลโิพรพิลีนไฟเบอร 
 เก็บในภาชนะที่ปดโดยเครื่องมือที่ไมกอใหเกิดประกายไฟและเคลื่อนยายออกสูที่โลง 

 ระบายอากาศในบริเวณนั้น และลางทําความสะอาดบริเวณที่สารหกรั่วไหลหลังจากเกบ็สาร 
    ออกหมดแลว  

 
7. การขนถายเคลื่อนยายและการจัดเกบ็ (Handling and Storage) 
มาตรการปองกันสําหรับการขนถายเคลือ่นยายอยางปลอดภัย : 

พื้นที่ขนถายตองหางจากบริเวณอื่นๆ และจดุที่กอใหเกิดประกายไฟ มีระบบกําจัดประจุไฟฟา
สถิต มีระบบพนน้ําสําหรับเกิดกรณีฉุกเฉิน ติดต้ังระบบตรวจจับสัญญาณเตือนความเขมขนของ
สารในกรณีที่รั่วไหลออกสูบรรยากาศเกินเกณฑที่กําหนด  พนักงานขนถายตองไดรับการอบรม
และมีประสบการณ และบริเวณจุดขนถายสารเคมีควรมีอปุกรณปองกันภัยที่จําเปน 

เงื่อนไขการจดัเก็บอยางปลอดภัย :   
ถังเก็บตองมีระบบปองกันการหกรั่วไหล เก็บใหหางจากแสง เก็บในบริเวณที่มีการถายเท
อากาศไดสะดวก เก็บหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ ความรอน มีระบบกําจัดไฟฟาสถิต  
หามเก็บรวมกับวัสดุที่เขากันไมไดตามรายการในหัวขอ 10    ติดต้ังอุปกรณตรวจจับไอกาซ 
ระบบสัญญาณเตือนความเขมขนเกินเกณฑที่กําหนด และเก็บสาร ณ อุณหภูมิบรรยากาศโดยตรง 
ควบคุมความดันภายในถังเก็บใหมากกวาความดันบรรยากาศ 10 มิลลิเมตรปรอท 

 

 

8. การควบคมุการรับสัมผสัและการปองกันสวนบุคคล (Exposure Controls/Personal 
Protection) 

การควบคุมตัวแปรตางๆ  
National Institute Occupational Safety and Health (NIOSH) 

TLV-TWA    1 ppm  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 
(สารเคมี) พ.ศ. 2520 

ความเขมขนเฉล่ียตลอดระยะเวลาทํางานปกติ                                   50 ppm 
ปริมาณความเขมขนสูงสุดในชวงเวลา 5 นาทีในทุกชวงเวลา 3 ชั่วโมง    200 ppm 
ความเขมขนที่อาจยอมใหมีได                                                    100 ppm  
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การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :  ใชในตูดูดควันสารเคมีเทานั้น ฝกบัวฉุกเฉิน และอางลางตา 
อุปกรณปองกันภัยสวนบคุคล :  

การปองกันระบบหายใจ :  อปุกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคที่ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มอก. 2199 - 2547  ใน
บริเวณที่ไมมีการระบายอากาศและ/หรือการไดรับสารในปริมาณ
มากกวาคา  TLV  หรือ PEL 

การปองกันตา :  แวนตากันสารเคมี (Goggle) 
การปองกันมือ :  ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี 
ขอควรปฏิบัติ :   เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันท ีทาครีมปองกนัผิวหนงั ลางมือและหนา

หลังจากการทํางานกับสาร 
 
 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties) 

1.  สภาพปรากฏ :  ของเหลว ไมมีสี  
2.  กลิ่น :  กลิ่นคลายคลอโรฟอรม 
3.  ระดับคาขีดจํากัดของกลิน่ :  6 ppm  
4.  คาความเปนกรดดาง : ไมมีขอมูล 
5.  จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง :  -35.6oC 
6.  จุดเริ่มเดือดและชวงของการเดือด:  83.5oC 
7.  จุดวาบไฟ :  13oC ในถวยปด  
8.  อัตราการระเหย :  6.5 g/m2-hr (เทียบกับ บิวทิลอะซีเตต) 
9.  ความสามารถในการลกุติดไฟได :  ไมมขีอมูล 
10.  ขีดจํากัดการระเบิด (%, v/v) :   ขีดลาง: 6.2  ขีดบน: 16 
11.  ความดันไอ :  0.082 atm (62 มิลลิเมตรปรอท) ที่อุณหภูมิ 20oC 
12.  ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) :  3.42 ที่อุณหภูมิ 20oC 
13.  ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา = 1) :  1.247 ที่อุณหภูมิ 20oC 
14.  ความสามารถในการละลายได :  ในน้ํา: 8.7 กร ัม/ลิตร ที่อุณหภูมิ 20oC 
15.  สัมประสิทธิ์การแบงสวนของ n-octanol ตอน้ํา :  1.48 (Log Kow) 
16.  อุณหภูมิที่จุดติดไฟไดเอง :  413oC 
17.  อุณหภูมิการแตกตัวระดับโมเลกุล :  ไมมีขอมูล 

 

 

10. ความเสถียรและความไวตอปฏิกิริยา (Stability and Reactivity) 

ความเสถียรทางเคม ี:  เสถียร 
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย :  ไมเกิด 
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง :  ความรอน ออกซิเจน ประกายไฟ เปลวไฟ แหลงจุดติดไฟ และจุดเชื่อม

โลหะ 
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วัสดุที่เขากนัไมได :   กรดแก เบสแก สารออกซิไดซ สังกะสี อลูมิเนียม แมกนีเซียม โซเดียม 
โพแทสเซียม ไนโตรเจนเตตระออกไซด ไดเมทิลอะมิโนโพรพิลเอมีน แอมโมเนีย
เหลว โพรพีลีนไดคลอไรด เและกรดไนตริก 

ผลิตภัณฑจากการสลายตัวที่เปนอันตราย : เมื่อเกิดเพลิงไหมกอใหเกิดกาซคลอรนี  
                                                          กาซไฮโดรเจนคลอไรด และกาซฟอสจีน 

 

11. ขอมูลดานพิษวิทยา (Toxicological Information) 
วิถีทางที่ไดรบัสาร :  
การสัมผัสทางผิวหนัง :  ทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
การดูดซึมทางผิวหนัง :  อาจเปนอันตรายหากดูดซึมผานผิวหนัง 
การสัมผัสทางตา :  ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง 
การสูดดม :  เปนอันตรายเมื่อสูดดม ทําใหเกิดอาการระคายเคืองที่แผนเยื่อเมือกและ

บริเวณทางเดินหายใจสวนบน 
การกลืนกิน :  เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน ทําใหระคายเคืองตอเยื่อบุในปาก หลอดลม      

หลอดอาหารและระบบลําไส  

ขอบงชี้และอาการของการไดรับสาร :  
  สารนี้ทําใหขาดอากาศหายใจ เมื่อไดรับอาจหมดความรูสึก หายใจติดขัด และปวดศีรษะ 
 การสัมผัสทางผิวหนังเปนเวลานานหรือเกดิซ้ําหลายครั้ง สามารถเกิดการสูญเสียไขมันจาก

ผิวหนัง และเกดิผิวหนังอักเสบได  
 เมื่อเขาตาสามารถทําใหเกิดอาการตาแดง น้ําตาไหล และการเห็นภาพที่พรามัว  
 การกินทําใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร การกดระบบประสาทสวนกลาง ความรูสึก

สัมผัสเพี้ยน  (Paresthesia)  อาการงวงซึม การชัก  เยื่อตาอักเสบ  ปอดบวม  และหายใจไม
สม่ําเสมอ 

 การกินอาจทําใหเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร  คลืน่ไส  และอาเจียน นอกจากนี้ยัง
เปนการเพิ่มเอนไซมในตับ ทาํใหไมมีแรง 

 การไดรับสารผานผิวหนังเปนปริมาณมากและเปนเวลานาน   อาจกอใหเกิดการดูดซึมเขาสู
ผิวหนังในปริมาณที่เปนอันตราย  

พิษเฉียบพลัน : 
ความเปนพิษเฉียบพลันทางปากของหนู :  LD50 (Oral, Rat): 670 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ความเปนพิษเฉียบพลันตอการหายใจของหนู :  LC50 (Inhalation, Rat): 1,000 ppm (ปริมาตร)    
                                                                                          ในเวลา 7 ชั่วโมง 
ความเปนพิษเฉียบพลันตอผวิหนังหนู :  LD50 (Dermal, Rabbit): 2,800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

พิษเรื้อรัง : 
การทดลองในสัตวภายใตภาวะเดียวกับการทํางานจริง พบวาเปนสารกอมะเร็ง 
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12.  ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน (Ecological Information) 

ความเปนพิษตอระบบนิเวศน :  
ความเปนพิษตอปลา : Fathead Minnow Fish LC50 : 116 ppm ในเวลา 96 ชั่วโมง 

ความคงอยูนาน และความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพ :  
        ยอยสลายไดเล็กนอยทางชีวภาพ  
ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ : มีแนวโนมในการสะสมทางชีวภาพตํ่า  

 (Log Kow = 1.48 และ Log BCF in Fish = 0.3 (Bluegill))  
สภาพที่เคลื่อนที่ไดในดิน : ไมมี 
ผลกระทบรายแรงที่อาจเกดิขึ้น : ไมม ี
 

 

13. ขอพิจารณาในการกําจัด (Disposal Considerations) 

การกําจัดสาร :  ในการกําจัดสาร  ตองติดตอกับบริษัทที่ใหบริการกําจัดขยะที่ไดรับใบอนุญาต          
หรือทําการกําจัดโดยการเผาในเตาเผาสารเคมีที่มีการติดต้ังเครื่องเผาทาํลายไอสาร
อุณหภูมิสูง (Afterburner) และเครื่องดักจับ (Scrubber)  แตตองระวังเรื่องการจุด
ติดไฟเปนพิเศษ เนื่องจากสารนี้ไวไฟสูง และตรวจสอบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานรฐัและทองถิ่น 

 

 

14. ขอมูลสําหรับการขนสง (Transport Information) 

หมายเลข UN : 1184 
ชื่อที่ถูกตองในการขนสงตาม UN :  Ethylene dichloride  
ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง :  3  
กลุมของการบรรจุ (ถามี) :  II 
การเกิดมลภาวะทางทะเล :  ม ี
ขอควรระวังพิเศษ :  ไมมี 
 

 

15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ (Regulatory Information) 

กฎขอบังคับของประเทศไทย 
      พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
      ประเภทวัตถุอันตราย : ชนิดที่ 3 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

                           ชนิดที่ 4 (กรมวิชาการเกษตร และสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 
      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)  
                พ.ศ. 2520 
      ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน 
                คาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป 
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การติดฉลากตามระเบียบ EC 
  สัญลักษณ :  F   ไวไฟสูง 
                 T   เปนพิษ 
ขอความบอกความเสี่ยง :  R11, R22, R36/37/38, R 45    ไวไฟสูง เปนอันตรายหากกลืนกิน 

ระคายเคืองตอตา/ ระคายเคืองตอระบบ
หายใจ/ ระคายเคืองตอผิวหนงั      
อาจเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง 

 

ขอความบอกมาตรการความปลอดภัย :  S45, S53           กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรูสึกไมสบาย     
ใหไปพบแพทยทันที (นําฉลากไปให
แพทยดู ถาเปนไปได) 

 

                                                                          หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร ใหศึกษา 
ขอแนะนําในการใชงานเปนพิเศษกอน
ใชงานและผูใชตองเปนผูที่มีความ
ชํานาญเทานั้น  

หมายเลข EC :  203-458-1   EC Label 
 

ระเบียบของเยอรมัน  
 ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา :  3 (สารกอมลพิษ ระดับสูง) 

 

 

16. ขอมูลอื่นๆ (Other Information) 

วันที่จัดเตรียมเอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้ :  28 กรกฎาคม 2551 

คําอธิบายของอักษรยอและชื่อยอที่ใชในเอกสารขอมูลความปลอดภัย :  
UN :          United Nations องคการสหประชาชาติ 
TLV-TWA :   Threshold Limit Value - Time Weighted Average   เปนคาความเขมขนเฉล่ียของ 

ไอสารในบรรยากาศตลอดเวลาการทํางาน  ซึ่งโดยทั่วไปคือ 8 ชั่วโมงตอวัน หรือ 40 
ชั่วโมงตอสัปดาห ที่ผูปฏิบัติงานอาจสัมผัสซ้ําๆ โดยปราศจากผลกระทบตอสุขภาพ 

PEL :          Permissible Exposure Limit   เปนความเขมขนสูงสุดที่ยอมรับไดของไอสารใน
บรรยากาศของอาคารที่ทํางาน พิจารณาตลอด 8 ชั่วโมงทาํการ 

BCF :          Bioconcentration Factor  เปนสัดสวนความเขมขนของสารเคมีในเนื้อเยือ่จุลชีพ      
ในน้ําตอความเขมขนของสารเคมีนั้นในน้ํา 

EC :            European Commission  คณะกรรมาธิการยุโรป    

เอกสารและแหลงขอมูลที่ใชทําเอกสารขอมูลความปลอดภัย :  
เอกสารความปลอดภัย เอทิลีนไดคลอไรด ของ Merck 
เอกสารความปลอดภัย เอทิลีนไดคลอไรด ของ Sigma Aldrich 
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazard 
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9.2 ฉลากตามระบบ GHS 
 

การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized 
System of Classification and Labeling of Chemical: GHS) เปนระบบการจัดการสารเคมีแบบใหมที่ใช
ในการจําแนกและติดฉลากสารเคมี เพื่อความสะดวกในการขนสงสารอันตราย และเปนมาตรฐานสําหรับ
การสื่อสารความเปนอันตราย  

ฉลากตามระบบ GHS ประกอบดวย การใชสัญลักษณ คําสัญญาณ ขอความบอกความเปนอันตราย 
และขอควรระวงั รวมทั้งระบุบริษัทที่จัดจําหนาย  

 
ตัวอยาง ฉลากเอทิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride) ตามระบบ GHS 

เอทิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride) 

CAS No. 107-06-2 UN No. 1184  

สัญลักษณ : 

 
คําสัญญาณ :  อันตราย 

ของเหลวและไอไวไฟสูง 

อันตรายกรณีกลนืกิน 

อาจเปนอนัตรายกรณีสัมผัสทางผวิหนัง 

มีความเปนพิษกรณีไดรับทางการหายใจ 

กอใหเกิดการระคายเคอืงตอผิวหนัง 

กอใหเกิดการระคายเคอืงตอดวงตา 

คาดวาทําใหเกิดความผิดปกติตอพันธุกรรม 

คาดวาทําใหเกิดมะเร็ง 

ทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะระบบประสาทสวนกลาง ตับ ไต ตอมหมวกไต ผานการ
สัมผัสครั้งเดียว 

ทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะระบบประสาทสวนกลาง ตับ ตอมไทรอยด โดยไดรับเปน
ระยะเวลานานหรอืรับสัมผัสหลายครั้ง 

ขอความบอกความเปน
อันตราย : 

เปนอันตรายตอสิง่มีชีวิตในน้ํา 

ขอความสําหรบัความเปนอันตรายทางกายภาพ (ของเหลวไวไฟ) 

เก็บใหหางจากความรอน ประกายไฟ และเปลวไฟ หามสูบบุหรี่ 

จัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ปดแนน                                     

ขอควรระวัง : 

ปดภาชนะ/หีบหอใหแนนและเก็บในที่ทีม่ีการถายเทอากาศดี                       

 



คูมือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง                                                                                             เอทิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride)      

   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  43 

เก็บแยกบริเวณจากสารที่เขากันไมได                                              

การผจญเพลิง ใชคารบอนไดออกไซด ผงเคมีแหง หรือ โฟม  

ขอความเพือ่ปองกันโอกาสในการใชทีผ่ิดและการรับสัมผสัตอสุขภาพ 

ใชเฉพาะในพ้ืนทีม่ีการระบายอากาศที่ดี 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรอืดวงตา 

สวมใสชุดปองกนั ถุงมอื อุปกรณปองกันดวงตา และใบหนา ที่เหมาะสม 

ในกรณีที่ระบบระบายอากาศไมเพียงพอ ใหสวมใสอุปกรณปกปองทางเดินหายใจที่
เหมาะสม 

ขอความอธิบายการปฏิบตัทิี่เหมาะสมในกรณีเกิดอุบตัิเหต ุ

การหกรัว่ไหล 

คลุมดวยวัสดุดูดซับ หรือกักเก็บ รวบรวมและกําจดั 

การผจญเพลิง 

พนักงานดับเพลิงควรสวมใสชุดปองกันที่เหมาะสมเต็มชุด รวมทั้งอปุกรณ SCBA 

การปฐมพยาบาล 

เก็บขอมูลเกีย่วกบัภาชนะบรรจุภณัฑหรือฉลากเมือ่โทรหาศูนยควบคุมพิษหรือแพทย 
เพ่ือการบําบัด 

เคลื่อนยายใหไดรับอากาศบริสุทธิท์ันที ใหนําไปพบแพทยทนัท ี

ใหรีบนําผูปวยไปพบแพทยทนัทถีากลืนกินเขาไป 

ลางผิวหนังทันทดีวยน้ําในปริมาณมากตอเนื่องเปนเวลา 15 - 20 นาที 

ลางตาทันทีเปนเวลาอยางนอย 15 นาที นําไปพบแพทย 

ขอความสําหรบัการปกปองสิ่งแวดลอมและการกําจัดทีเ่หมาะสม 

ใชการกักเก็บทีเ่หมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนตอสิ่งแวดลอม 

วัสดุและภาชนะบรรจุของวัสดุนีจ้ดัเปนของเสียอันตราย 

ขอความพิเศษสําหรับผลิตภัณฑผูบริโภค 

 

เก็บใหหางจากอาหาร เครื่องด่ืม และอาหารสัตว  

บริษทัจัดจาํหนาย: บริษัท สารเคมี จํากัด (ขอมูลสมมต)ิ 
ที่อยู: 123/123 ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
         โทรศัพท 02 222 2222 โทรสาร 02 333 3333 

ที่มา:   กรมโรงงานอุตสาหกรรม. การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก. รวบรวมจาก 
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (UN-GHS Version 2003) 2548. 
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9.3 การจําแนกประเภทความเปนอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ  
         และสิง่แวดลอม 
 

การจําแนกประเภท กลุมที ่ ฉลาก 
คํา

สัญญาณ 
ขอความ 

แสดงอันตราย 
หมายเหต ุ

แหลง
อางอิง 

ความเปนอันตรายทางกายภาพ 

1.  วัตถุไวไฟ - - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

2.  กาซไวไฟ - - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

3.  สารละอองลอยไวไฟ - - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

4.  กาซออกซไิดซ - - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

5.  กาซภายใตความดัน - - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

6.  ของเหลวไวไฟ 

2 
 

อันตราย 

ของเหลวและไอ
ไวไฟสูง 

จุดวาบไฟ 13oC 
(ในถวยปด)  
จุดเดือด 83.5oC 

NIOSH, 
Sci Lab, 
Sigma-
Aldrich 

7.  ของแข็งไวไฟ - - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

8.  สารเคมีทีท่ําปฏิกิริยา
ไดเอง 

- - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

9.  ของเหลวที่ลุกติดไฟ
ไดเองในอากาศ 

- - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

10. ของแข็งที่ลุกติด 
    ไดเองในอากาศ 

- - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

11. สารเคมีทีเ่กิดความ
รอนไดเอง 

- - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

12. สารเคมีที่สมัผัสน้าํ
แลวใหกาซไวไฟ 

- - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

13. ของเหลวออกซไิดซ - - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

14. ของแข็งออกซิไดซ - - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

15. สารเปอรออกไซด
อินทรยี 

- - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 

16. สารที่กัดกรอนโลหะ - - - - ไมจัดเปนประเภทนี ้ - 
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การจําแนกประเภท กลุมที ่ ฉลาก 
คํา

สัญญาณ 
ขอความ 

แสดงอันตราย 
หมายเหต ุ

แหลง
อางอิง 

ความเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

1. ความเปนพิษเฉียบพลัน 

1.1 ทางปาก 
4 

 
คําเตือน 

อันตรายกรณี
กลืน 

LD50 (Oral,Rat) 
670 mg/kg Sci. Lab 

1.2 ทางผิวหนัง 
5 - คําเตือน 

อาจเปนอนัตราย
กรณีสัมผัสทาง
ผิวหนัง 

LD50 
(Dermal,Rabbit) 
2,800 mg/kg 

Sci. Lab 

1.3 ทางการหายใจ  
 (กาซ) 

- - - - ขอมูลไมเพียงพอ - 

1.4 ทางการหายใจ  
 (ไอ) 3 

 
อันตราย 

มีความเปนพิษ
กรณีไดรับทาง 
การหายใจ 

LC50 (Inhilation, 
Rat) 1,000 ppm 
ในเวลา 7 ช่ัวโมง 

Sci. Lab 

1.5 ทางการหายใจ 
(ฝุนและละออง) 

- -  - -  ขอมูลไมเพียงพอ - 

2.  การกัดกรอน/
ระคายเคืองตอ
ผิวหนัง 

2 
 

คําเตือน 

กอใหเกิดการ
ระคายเคืองตอ
ผิวหนัง 

พบในขอมูลการ
ระคายเคืองตอ
ผิวหนังในกระตาย 
625 mg/kg 

Sigma-
Aldrich 

3.  การทําลายดวงตา
อยางรุนแรง/การ
ระคายเคืองตอ
ดวงตา 

2B - คําเตือน 

กอใหเกิดการ
ระคายเคืองตอ
ดวงตา 

เปนสารระคายเคอืง
อยางออน จากการ
ทดลองจากกระตาย 
500 mg/kg 

Sigma-
Aldrich 

4.  การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจหรอืผิวหนัง 

4.1 การกระตุนอาการ
แพตอระบบหายใจ 

 - - 

จําแนก
ประเภทอยู
ในกลุมที่
เหมาะสม 

- 

 
Sigma-
Aldrich 

4.2 การกระตุนอาการ
แพตอผิวหนัง 

 - - 

จําแนก
ประเภทอยู
ในกลุมที่
เหมาะสม 

-  

เปนสารระคายเคอืง
ผิวหนังอยางออน  Sigma-

Aldrich 

5. การกลายพันธุของ   
เซลลสืบพันธุ 2 

 
คําเตือน 

คาดวาทําใหเกิด
ความผิดปกติตอ
พันธุกรรม 

สารนี้มีความเปนไป
ไดในการทําใหเกดิ
การกลายพันธุ 

Sigma-
Aldrich 

6.  ความสามารถใน 
  การกอมะเร็ง 2 

 
คําเตือน 

คาดวาทําใหเกิด
มะเร็ง 

สารนี้มีความเปนไป
ไดในการทําใหเกดิ
มะเร็ง 

Sigma-
Aldrich 
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การจําแนกประเภท กลุมท่ี ฉลาก 
คํา

สัญญาณ 
ขอความ 

แสดงอันตราย 
หมายเหตุ แหลงอางอิง 

7.  ความเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุ 

- - -  - - - 

8.  ความเปนพิษตอระบบ
อวัยวะเปาหมายอยาง
เฉพาะเจาะจง-การ
ไดรับสัมผัสเพียงครั้ง
เดียว 

1 
 

อันตราย 

ทําใหเกิดอันตราย
ตออวัยวะระบบ
ประสาทสวนกลาง 
ตับ ไต ตอมหมวก
ไต ผานการสัมผัส
คร้ังเดียว 

การกินสารนี้เขาไป
อาจกดระบบประสาท
สวนกลาง ทําใหเกิด
ความผิดปกติของ
ระบบทางเดินอาหาร 
ทางเดินหายใจ และ
สารนี้เปนพิษตอปอด 
ระบบประสาท ตับ 
และเยื่อบุจมูก ทาง
ผิวหนัง 

Sigma-Aldrich, 
Sci-Lab 

9.  ความเปนพิษตอระบบ
อวัยวะเปาหมายอยาง
เฉพาะเจาะจง-การ
ไดรับสัมผัสหลายครั้ง 1 

 
อันตราย 

ทําใหเกิดอันตราย
ตออวัยวะระบบ
ประสาทสวนกลาง 
ตับ ตอมไทรอยด 
ไดรับความ
เสียหายโดยการ
รับสัมผัสหลายครั้ง   

การไดรับสารนี้ผาน
ผิวหนังเปนเวลานาน
และปริมาณมากอาจ
กอใหเกิดการดูดซึม
สารในปริมาณที่เปน
อันตราย 

Sigma-Aldrich 

10. ความเปนพิษตอส่ิงแวดลอมในนํ้า 

10.1 เฉียบพลัน 3 - - 

เปนอันตรายตอ
ส่ิงมีชีวิตในน้ํา 

LC50 Fathead 
minnow fish 116 
ppm ในเวลา 96 
ชั่วโมง 

PAN*  

10.2 เร้ือรัง - - - - - - 

  *PAN Pesticides Database - Chemical Toxicity Studies on Aquatic Organisms 
(http://www.pesticideinfo.org/List_AquireAll.jsp?Rec_Id=PC35090) 
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บ ท ที่  10 
การจัดการกากของเสียปนเปอน            

เอทิลีนไดคลอไรด 
 

การจัดการกากของเสียที่มีสวนผสมของเอทิลีนไดคลอไรดจากโรงงานอุตสาหกรรม ตองเปนไป
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ออกตามใน
พระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกากของเสียเอทิลีนไดคลอไรดมีสมบัติไวไฟ (Ignitable Substance) 
และเปนพิษ (Toxic Hazardous Chemical) ดังนั้นการจัดการกากของเสียเอทิลีนไดคลอไรด จึงตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด คือ การทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรอืฝงกากของเสียตองดําเนินการ
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีอยางตอเนื่องกัน ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะและสมบัติของกากของ
เสียที่มีเอทิลีนไดคลอไรดปนเปอนอยู ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
หรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย นอกจากนี้คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนด
มาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป สําหรับ 1,2-ไดคลอโรอีเทน หรือ
อีกชื่อหนึ่งคือ เอทิลีนไดคลอไรด ไมเกนิ 0.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 1 

 

10.1  ของเสียที่เกิดจากการปนเปอนเอทิลีนไดคลอไรดหกรั่วไหล 

เอทิลีนไดคลอไรดมีสมบัติเปนของเหลวและสามารถละลายน้ําไดเล็กนอย และจะเปลี่ยนสภาพเปน
ของเสียเมื่อผานกระบวนการผลิต การทําใหบริสุทธ์ิ และขั้นตอนการขนสง ดังนั้นในกรณีที่มีการรั่วไหลของ
เอทิลีนไดคลอไรดจะสงผลตอการปนเปอนทั้งในสถานะที่เปนไอและของเหลวในตัวทาํละลายและน้าํเสีย 
กากของเสียที่ปนเปอนเอทิลนีไดคลอไรดสามารถจัดการตามสถานะของของเสีย ดังตอไปนี้  

 
สถานะไอ : 

ไอเสียเอทิลนีไดคลอไรดกอนระบายออกสูบรรยากาศ จะตองผานระบบการจัดการซึง่ทําได 2 วิธี คอื 
        ก.   ระบบหลอเย็น เพื่อใหไอเสียเอทิลนีไดคลอไรดบางสวนมีการควบแนน และนาํกลับมาใช
ใหมได  ขณะที่ไอของเอทิลนีไดคลอไรดที่ไมสามารถควบแนนไดจะถูกสงไปเผาที่อุณหภูมิสูง  
                ข.  ไอเสียเอทิลนีไดคลอไรดทีม่ีการปนเปอนสารประกอบไฮโดรคารบอนจะถูกสงเผาที่อุณหภูมิ
สูง  1,250oC  ซึ่งจะไดกาซคารบอนไดออกไซด  ไอน้ํา  และไฮโดรเจนคลอไรด   ดังนัน้ระบบเผาจะตองมี
อุปกรณปรับเสถียรไอสารไฮโดรเจนคลอไรด 2  
 
 
 
1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2535                         
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 143ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550. 

2. William M. V. 2000. EPA Air Pollution Control Cost Manual, Chapter 2-Incinerators [Online].  
Available from: http://www.epa.gov/ttn/catc/dir1/cs3-2ch2.pdf 
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกําหนดรางคามาตรฐานความเขมขนควบคุมของ
ไอเอทิลีนไดคลอไรดที่สามารถปลอยทิ้งจากกระบวนการผลิต  แสดงดังตารางที่ 10-1 โดยจะตองจัดเก็บ
ตัวอยางตามมาตรฐานที่ระบุไวในรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กาํหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียซึ่งมี 1,2-ไดคลอโรอีเทน และไวนิลคลอไรดเจือปนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี เผยแพรในเว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษ 1    
 

ตารางที่ 10-1 คามาตรฐานความเขมขนควบคุมของเอทิลนีไดคลอไรดสําหรับการปลอยทิ้ง 

 
ประเภทกระบวนการผลิต 

คาความเขมขนของไอสาร 
ในอากาศเสียจากปลองหรอืทอ
ระบายอากาศเสียของโรงงาน 

ปริมาณของสารที่เจือปนใน
อากาศ / ปริมาณของสารที่ผลิต ใช 
หรือเก็บรักษาในระยะเวลา    1 ป 

กระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด
มอนอเมอร และถังเกบ็เอทิลีน
ไดคลอไรด 

ไมเกิน 5 มิลลกิรัม/ลูกบาศกเมตร ไมเกิน 20 กรมั/ตันของ 
เอทิลีนไดคลอไรด 

 
สถานะของเหลว : 

เอทิลีนไดคลอไรดตองผานกระบวนการแยกกอนที่จะถูกสงไปยังบอบําบัดน้ําเสีย ซึ่งสามารถทํา
ได 2 วิธี คอื 

ก.  การกลั่นแยก (Distillation) : เอทิลีนไดคลอไรด (Tb = 83.5oC) ที่ปนเปอนในสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนซึ่งยากตอการกลั่นแยก ตองถูกเปลี่ยนใหเปนสารประกอบคลอริเนเตด
ไฮโดรคารบอนท่ีมีจุดเดือดสูงขึ้น โดยทําปฏิกิริยาดวย Cl2    ซึง่จะทําใหมีการกลั่นแยก 
ที่งายขึ้น ตัวอยางเชน      

                     C2H4Cl2  +  Cl2                C2H3Cl3 (Tb = 110-115oC)  +  HCl 
 

ข.  การขจัดออกดวยไอน้ํา (Steam Stripper) :  เอทิลีนไดคลอไรดมีจุดเดือดตํ่ากวาน้ําซึ่ง    
ทําใหเอทิลีนไดคลอไรดที่ปนเปอนอยูในน้าํงายตอการแยกออก โดยอาศัยหอขจัดออก
ดวยไอน้ํา โดยที่ไอของเอทิลนีไดคลอไรดจะถูกสงไปยังเครื่องควบแนน 2      

 
สถานะของแข็ง : 
 วัสดุดูดซับ ถุงมือ และเสื้อผาที่สัมผัสกับเอทิลีนไดคลอไรด ซึ่งมีรหัสของเสียเปน 15 02 02 HM 
ไดแก วัสดุดูดซับ วัสดุกรอง (รวมทั้งไสกรองน้ํามันทีไ่มใชรหัส 16 01 07) (ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548) ตองกําจัดโดยการเผาที่อุณหภูมิสูง 
 

 
1  กรมควบคุมมลพิษ: http://www.pcd.go.th/Download/regulation.cfm?task=s10 (คน ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2551) 
2  U.S. Environmental Protection Agency.1999. 33/50 Program: The Final Record [Online]. 
    Available from: http://www.epa.gov/opptintr/3350/3350-fnl.pdf 
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10.2  การจัดการภาชนะบรรจุเอทิลีนไดคลอไรด 
 

เนื่องจากเอทิลีนไดคลอไรดมีสมบัติเปนของเหลวระเหยงายที่สภาวะปกติ จึงทําใหมีการระเหยของ
เอทิลีนไดคลอไรดไดดี แตวาไอของสารยังคงตกคางอยูในภาชนะและทอสง ดังนั้นจงึตองมีการจัดการกับ
ภาชนะบรรจุหลังการใชงาน ซึ่งสามารถดําเนินการไดดังนี ้

ก. ระบบภาชนะบรรจุทั่วไปตองลางดวยน้ํา โดยน้ําลางจะถูกรวบรวมไปบําบัดตามวิธีการกําจัด
ของเสียในรูปของเหลว 

ข. ระบบทอ ใหทาํการเปาไลดวยไนโตรเจน (Nitrogen Purging) จนกวาอากาศภายในทอจะมี
ความเขมขนของเอทิลีนไดคลอไรดตํ่ากวาคาขีดจํากัดลางของการระเบดิ (LEL)  
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 บ ท ที่  11 
มาตรการปองกันอันตราย 

 

11.1  มาตรการปองกันอันตรายระหวางการใชงาน 

ความเปน
อันตราย 

วิธีการปองกนัอันตราย หัวขอ 

อันตรายจาก 
การสะสมของ
แหลงประกายไฟ 

 หลีกเลีย่งการทาํใหเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟในบริเวณพื้นที่ทํางาน 
รวมทั้งกําจัดแหลงกําเนิดความรอนอื่นๆ ทีอ่ยูในกระบวนการผลิต 

 ตรวจสอบการรั่วไหลโดยใชเครื่องตรวจจับกาซ (Gas Detector) 

3.2 
 
6.1, 6.2 

อันตรายจาก 
การระเบิด  
ลุกติดไฟ 

 ควรมีการติดต้ังอุปกรณดับเพลิงในแตละจุด ตามระยะที่กฎหมาย
กําหนด พรอมติดปายเตือนภัยทุกจุด หรอืมีหัวรับน้ําดับเพลิงพรอม
สัญญาณเตือนภัย  

 ควรเตรียมโฟมไว กรณีเกิดอุบัติเหตุหรืออบุัติภัยขึ้น 
 ตรวจสอบระบบการแทนที่ของไนโตรเจนขณะที่มีการไหลออกของ

เอทิลีนไดคลอไรดจากถังเก็บ 

8.1 
 
 

8.1 
6.1, 6.2 

อันตรายตอ
สุขภาพ
ผูปฏิบัติงาน 

 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับอันตรายของเอทิลีนไดคลอไรดทั้งดาน
การสูดดม การกิน และการสมัผัส   

 บังคับใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
 ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลอยางถูกตอง และเหมาะสมกับประเภทของงาน เชน  หมวก
นิรภัย  แวนตากันสารเคมี ทีค่รอบหหูรอืที่อดุหู  ถุงมือ ชุดปองกัน
สารเคมี และรองเทานิรภัย เปนตน  หรือผูปฏิบัติงานควรสวมชุด
ปองกันสารเคมีที่เหมาะสม 

 จัดใหมีการตรวจสุขภาพตามคําแนะนําของแพทยผูมีความ
เชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัย 

3.3 
 

7.1, 7.2 
7.1, 7.2 

 
 
 
 

3.7 
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11.2  มาตรการปองกันอันตรายระหวางการเก็บ 
ความเปน
อันตราย 

วิธีการปองกนัอันตราย หัวขอ 

อันตรายจาก 
การระเบิด  
ลุกติดไฟ 

 ตรวจสอบปริมาณ และความดันยอยของไนโตรเจนในระบบคลุม
ดวยไนโตรเจน (Nitrogen Blanket)  

 ตรวจสอบระบบตอสายดินอยางสม่ําเสมอ 
 สอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจวัดกาซอยางสม่ําเสมอ 
 ตรวจสอบความเพียงพอของผงเคม ีโฟม และคารบอนไดออกไซด 
 ใหมีการสรางเขื่อนรอบตัวถังและบริเวณจุดขนถาย   เพื่อกั้นมิให
สารเคมีไหลไปสัมผัสแหลงประกายไฟ 

6.1, 6.2 
 

4.1 
6.1, 6.2 

8.2 
6.1 

อันตรายจากการ
เสื่อมสภาพของถัง 

 ตรวจสอบสภาพถังและอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 4.1 
 

 

11.3  มาตรการปองกันอันตรายจากการจัดการกากของเสีย 
ความเปน
อันตราย 

วิธีการปองกนัอันตราย หัวขอ 

อันตรายจากการ
ทําปฏิกิริยารุนแรง 

 ตรวจสอบการเก็บและคัดแยกระหวางเอทิลีนไดคลอไรดกับ    กลุม
สารที่เขากันไมได 

3.7 

อันตรายจากการ
รั่วไหลของกาก 

 ตรวจสอบการจัดเก็บกากใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
 แยกของเสียทีป่นเปอนเอทิลนีไดคลอไรด เพื่อสงไปกําจัด 

10.1 
10.1 

 

11.4 มาตรการปองกันอันตรายทั่วไป 
มาตรการที่ควรมี  กําหนดใหมีการติดปายแสดงชนิด สมบัติ และวิธีการจัดการอยางปลอดภัย 

 จัดใหมีอุปกรณสําหรับปฐมพยาบาลในบริเวณพื้นที่ทํางานและรถยนต เพื่อใช
งานไดตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉิน 

 จัดใหมีการฝกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแกคนงาน  รวมทั้งให
ความรูเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัย 

 จัดใหมีระบบปองกันและควบคุมอัคคีภัย ไดแก ระบบน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ํา
ดับเพลิง ระบบสเปรยน้ําดับเพลิง ระบบสเปรยโฟม  อุปกรณดับเพลิงชนดิมือถอื 
ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน และอปุกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในการระงบัเหตุ
ฉุกเฉิน 
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บ ท ที่  12 
การดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

 
พระราชบัญญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แบงวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิด ตามความจําเปนแก

การควบคุม เอทิลีนไดคลอไรดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งกําหนดให การผลิต การนําเขา การสงออก  
การมไีวในครอบครองตองไดรบัอนญุาต 

ผูประกอบการจะตองขึน้ทะเบยีนวัตถุอนัตราย และตองไดรับอนญุาตกอนการผลิต นําเขา สงออก 
หรอืมีไวในครอบครอง รวมทั้งแจงขอเทจ็จริงตามแบบ วอ./อก. 6  

 
 

กิจกรรม การปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกีาร 

นําเขา ขึ้นทะเบียน ขออนญุาตนําเขา แจงขอเทจ็จริง (1), (2) แจงการประกอบการ 
ทุกครึง่ป 

ผลิต ขึ้นทะเบียน ขออนญุาตผลติ แจงขอเทจ็จริง (2) แจงการประกอบการ   
ทุกครึง่ป 

ครอบครอง ไมตอง 
ขึ้นทะเบียน 

ขออนญุาต
ครอบครอง 

แจงขอเทจ็จริง (2) แจงการประกอบการ 
ทุกครึง่ป 

สงออก ไมตอง 
ขึ้นทะเบียน 

ขออนญุาตสงออก แจงขอเทจ็จริง (1), (2) แจงการประกอบการ 
ทุกครึง่ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

แจงขอเท็จจริง (2)  ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง แจงขอเท็จจริง เกี่ยวกับชื่อ สูตรและอัตราสวน ชื่อทางการคา  
ชื่อสามัญหรือชื่อยอ (ถามี) ทะเบียน (ถามี) ปริมาณที่ผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ปริมาณที่ขาย ขายแกผูใด และผูซื้อ
นําไปใชในกิจการใด  ตามแบบ  วอ/อก.7 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก 
หรือผูที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 และแจงการประกอบการ โดยการ
นําเขาระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ตองแจงรายละเอียดภายในเดือนกรกฎาคม สวนการนาํเขาระหวางเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม ตองแจงภายในเดือนมกราคมของปถัดไป (ทุกครึ่งป)  
 

แจงขอเท็จจริง (1)   
กรณีที่มีการนําเขาหรือสงวัตถุอันตรายออกจาก
ดานศุลกากร ตองแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ  ชื่อวัตถุ
อันตราย  สูตร  และอัตราสวน  ชื่อทางการคา   
ชื่อสามัญหรือชื่อยอ  (ถามี) ปริมาณ  ภาชนะบรรจุ 
ชื่อผูผลิต ประเทศผูผลิต สถานที่เก็บรักษา ชื่อ
พาหนะ ดานศุลกากรที่นําเขาหรือสงออก และ   
กําหนดวันที่พาหนะจะมาถึงหรือออกจากดาน
ศุลกากร ตามแบบ วอ/อก.6  ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การใหแจงขอเท็จจริง
ของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูที่มีไวใน
ครอบครองซึ่งเปนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 

 

ขึ้นทะเบยีน 
วัตถุอันตราย ตามแบบ
คําขอขึ้นทะเบยีน 
วอ./อก. 1 ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ืองการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย 
ทางอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2543 

 

ผูประกอบการ 
ตองดําเนินการในการขอ
อนุญาตผลิต นําเขา สงออก 
ครอบครอง โดยมีเอกสารที่
ใชดําเนินการ คือ 
-   คําขออนุญาตนําเขา 
     แบบ วอ.3 
- คําขออนุญาตผลิต- 
    แบบ วอ.1 
- คําขออนุญาตมีไวใน
ครอบครอง-แบบวอ.7 

- คําขออนุญาตสงออก- 
    แบบ วอ.5 
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บ ท ที่  13 
แบบตรวจสอบโรงงานดานความปลอดภัย 

ของการใชเอทิลีนไดคลอไรด 
 

1.  ขอมูลสถานประกอบการ 

1.2 มาตรฐานที่ไดรับ (   ) ISO 9000/14000/18000 

                           (   ) อื่นๆ (ระบุ)........................ 

1.1 เลขทะเบียนโรงงาน 

                            ............................................... 

1.3 ชื่อโรงงาน 

1.4 เลขที่          หมูที่ 1.5 ตรอก/ซอย 1.6 ถนน 

1.7 ตําบล/แขวง 1.8 เขต/อําเภอ 1.9 จังหวัด 

1.10 รหัสไปรษณีย 1.11 โทรศัพท 1.12 โทรสาร 

1.13 ประเภทของผลิตภัณฑที่ใชเอทิลีนไดคลอไรด 

1.14 จํานวนคนงานในสถานประกอบการ………….......คน   ชาย....................คน   หญิง..................คน 

1.15 สถานที่/แหลงชุมชนใกลเคียงสถานประกอบการ 

1.  ทิศเหนือ        ………………………................... ในระยะ..................................... เมตร 

2.  ทิศใต             ……………………....................... ในระยะ...................................... เมตร 

3.  ทิศตะวันออก   ………………………………......... ในระยะ..................................... เมตร 

4.  ทิศตะวันตก     ……………………….................... ในระยะ..................................... เมตร 

 
2.  ขอมูลเกี่ยวกบัเอทิลีนไดคลอไรด 
2.1 ขอมูลเอกสารความปลอดภัย (SDS) 

2.1.1 มีเอกสารความปลอดภัย (SDS) ที่ไดรับโดยตรงจากผูผลิตหรือไม  (  ) มี    (  ) ไมมี 

            กรณีท่ีไมมีเอกสารความปลอดภัย (SDS) จากบริษัทผูผลิต ทางบริษัทเลือกใชเอกสาร SDS จาก................................. 
*** ตองมีเอกสารแนบประกอบ  
2.2 ขอมูลการใชทั่วไป    
     2.2.1 ปริมาณเอทิลีนไดคลอไรดที่ครอบครอง           ................................... หนวย ...................... 

     2.2.2 ปริมาณเอทิลีนไดคลอไรดสูงสุดที่โรงงานสามารถเก็บได  ...................................   หนวย ...................... 

     2.2.3 อัตราการใชเอทิลีนไดคลอไรดตอป                            ...................................  หนวย ...................... 

2.3 แผนภาพ (Flow Chart) แสดงการใชเอทิลีนไดคลอไรดในการผลิต (แบบยอ)  

 *** ตองมีเอกสารแนบประกอบ 
 
2.4 รายงานจํานวนอุบัติเหตุ (ภายในปที่ทําการตรวจสอบ) 

 *** ตองมีเอกสารแนบประกอบ 
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สําหรับขอ 3 – 5 กรุณาเลือกตอบเฉพาะหัวขอทีเ่กี่ยวของ 

3.  ขอปฏิบัตแิละระเบยีบการขนสง และการจดัเก็บเอทิลีนไดคลอไรด 
3.1 การขนสง 

 (  )  ขนสงทางรถบรรทุก    (  ) ขนสงทางเรือ     (  ) ขนสงทางทอ   (  ) อื่นๆ (ระบุ)......................................... 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.1.1 (  )  บริษัทผูขายเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตในการจําหนายสารเคมีอันตราย          

3.1.2 (  )  มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะที่ใชขนสงทุกครั้ง       

3.1.3 (  )  มีการตรวจสอบพนักงานขนสงกอนทําการขนสงทุกครั้ง        แนบสําเนาเอกสาร 

3.1.4 (  )  บริเวณตัวยานพาหนะมีปายแสดงสัญลักษณความเปนอันตรายของ             

         สารเคมี  (ดูบทที่ 5)       

3.1.5 (  )  บริษัทผูขายมีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุระหวางขนสง       

 
3.2  ถังเก็บและภาชนะบรรจุ  

3.2.1  กรณีเปนถังเก็บ (Tank Farm) (กรณีเปนภาชนะบรรจุแบบเคลื่อนยายได ใหขามไปตรวจสอบขอ 3.2.2) 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.2.1.1 (  )  มีเอกสารการแสดงปริมาณคงคลัง (Inventory Sheet) การนําเขาแตละครั้ง เตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

3.2.1.2 (  )  วัสดุที่ใชทําถังเก็บเปนเหล็กกลา (Carbon Steel) หามมีสวนผสมของ
อลูมิเนียม 

แสดงเอกสารมาตรฐานการ
ออกแบบ 

3.2.1.3 (  )  มีการจัดเก็บสารเคมีในสภาวะที่จําเพาะสําหรับเอทิลีนไดคลอไรด   
       อุณหภูมิ ………..oC   ความดัน ………………… atm 
        

เก็บไวโดยมีไนโตรเจนคลุม 
เก็บไวเหนือความดัน
บรรยากาศเล็กนอย ที่
อุณหภูมิ 20 - 40oC 

3.2.1.4 (  ) มีระบบควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บ ตัวถังควรทาดวยสีขาวเพื่อลด
การสะสมความรอนจาก
ส่ิงแวดลอมรอบดาน และ/
หรือ ระบบพนนํ้ารอบถังเก็บ 

3.2.1.5 (  ) มีสารหนวงปองกันการเกิดพอลิเมอรไรเซชันในถังเก็บ แสดงชื่อสารและความเขมขน 

ระบบความปลอดภัยบริเวณถังบรรจุ      

(  )  มีระบบ Explosion Proof เชน เครื่องมือวัดและเครื่องควบคุมดวยไฟฟา เปนตน     

(  )  ระบบปองกันการเกิดไฟฟาสถิต      

(  )  ระบบควบคุมระดับภายในถัง (Level Control) พรอมระบบแจงเตือนภัย  

(  )  มีระบบระงับเหตุในกรณีฉุกเฉิน เชน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
สาย/หัวรับนํ้าดับเพลิง 

3.2.1.6 
  
  
  
  
  
  

(  )  ระบบตรวจจับความเขมขนของสารที่ร่ัวไหลรอบถัง     

บริเวณรอบๆ ถังเก็บ       

(  )  มีอุปกรณเสริมดานความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดลางตา ฝกบัวฉุกเฉิน 

(  )  ไมใกลแหลงที่สามารถกอใหเกิดประกายไฟ หรือเหตุที่เส่ียงตอการระเบิด     

(  )  ไมอยูใกลกับสารเคมีที่ทําปฎิกิริยากับเอทิลีนไดคลอไรด ดูบทที่ 3 หัวขอ 3.8 

3.2.1.7 
  
  
  
  

(  ) มีการกําหนดเขตหวงหามชัดเจน 
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หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.2.1.8 (  )  มีมาตรการดานความปลอดภัยในกรณีที่ตองเก็บสารเคมีน้ีใกลสารเคมีชนิด
อื่น 

  
  

เอกสารตรวจเช็คสภาพถังเก็บและอุปกรณตอประกอบอื่นๆ อยูเสมอ  

(  )  ความสมบูรณของถังบรรจุ ไมมีรอยแตกหรือรอยร่ัวบริเวณถัง 

(  )  สภาพของทอรอบๆ ถังบรรจุ 

(  )  ระบบเตือนภัยที่ติดตั้งบริเวณถังบรรจุ 

3.2.1.9 
  
  
  
  

(  )  ระบบปองกันการเกิดไฟฟาสถิต 

 
ตองมีเอกสาร 
การตรวจสอบยอนหลัง 

การออกแบบพื้นที่เก็บสารเคมีเหมาะสมและปลอดภัย     

(  )  พื้นที่ตั้งของถังมีลักษณะลาดเอียงปองกันการตกคางของสารเคมี     

3.2.1.10 

(  )  มีขอบเข่ือนกั้นเก็บสารเคมีเม่ือเกิดการรั่วไหล รองรับปริมาณได 110%  

3.2.1.11 (  )  มีปายเตือนหรือสัญลักษณแสดงอันตรายของสารเคมีที่บรรจุอยูในถัง เชน 
รหัส NFPA 

สภาพของปายและสัญลักษณ
ตองสังเกตเห็นไดชัดเจน  (ดู
บทที่ 4 หัวขอที่ 4.1) 

 
3.2.2  กรณีเปนภาชนะบรรจุแบบเคลื่อนยายได 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.2.2.1 (  )  มีเอกสารการแจงจํานวนสารเคมีที่ทําการสงแตละครั้ง       

3.2.2.2 (  )  สภาพภาชนะบรรจุจากผูขายอยูในสภาพที่สมบูรณ       

3.2.2.3 (  )  มีเอกสารการแสดงปริมาณคงคลัง (Inventory Sheet) การนําเขาแตละครั้ง เตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

3.2.2.4 (  )  มีการจัดเก็บสารเคมีในสภาวะที่จําเพาะสําหรับเอทิลีนไดคลอไรด   
      อุณหภูมิ ………..oC  ความดัน ………………… atm 

เก็บไวเหนือความดัน
บรรยากาศเล็กนอยโดยมี
ไนโตรเจนคลุม ที่อุณหภูมิ   
20 - 40oC  

บริเวณรอบๆ สถานที่เก็บสารเคมี       

(  )  มีอุปกรณเสริมดานความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดลางตา ฝกบัวฉุกเฉิน 

(  )  ไมใกลแหลงที่สามารถกอใหเกิดประกายไฟ หรือเหตุที่เส่ียงตอการระเบิด     

(  )  ไมอยูใกลกับสารเคมีที่ทําปฏิกิริยากบัเอทิลีนไดคลอไรด  ดูบทที่ 3 หัวขอ 3.8   

3.2.2.5 
  
  
  
  

(  )  มีการกําหนดเขตหวงหามชัดเจน     

3.2.2.6 (  )  มีมาตรการดานความปลอดภัยในกรณีที่ตองเก็บสารเคมีน้ีใกลสารเคมี 
      ชนิดอื่น 

    
  

ระบบความปลอดภัยบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี       

(  )  มีระบบ Fire Proof เชน พื้น ประตูของหองเก็บสารเคมีอันตราย เปนตน     

(  )  มีระบบ Explosion Proof เชน ปม เครื่องมือวัดควบคุมดวยไฟฟา เปนตน      

(  )  ระบบปองกันการเกิดไฟฟาสถิต    

3.2.2.7 
  
  
  

(  )  มีระบบระงับเหตุในกรณีฉุกเฉิน  
  

เชน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
สาย/หัวรับนํ้าดับเพลิง 

3.2.2.8 (  )  มีปายเตือนหรือสัญลักษณแสดงอันตรายของสารเคมีบริเวณสถานที่เก็บ  
      เชน รหัส NFPA 

สภาพของปายและ   
สัญลักษณ ตองสังเกตเห็นได
ชัดเจน (ดูบทที่ 4 หัวขอ 4.1) 
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3.3 การนําไปใชงาน 

3.3.1 ระหวางการขนถายสารเคมีจากยานพาหนะผูขายสูภาชนะที่ใชเก็บสารเคมี 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.3.1.1 (  )  มีระบบอัตโนมัติเพื่อหยุดการทํางานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

3.3.1.2 (  )  มีคูมือข้ันตอนการทํางานการขนถายสารเคมีเก็บไวในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

3.3.1.3 (  )  มีการตรวจสอบสภาพทอและขอตอที่ใชในการขนถาย (เชนการตรวจวัด
หนาแปลน และ/หรือการทํา Pressure Test ในระบบทอ เปนตน) 

เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

3.3.2 การนําสารเคมีไปใชงานผานระบบทอ 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.3.2.1 (  )  มีการตรวจสอบรอยรั่วตามทอและขอตอของทอที่สารเคมีไหลผาน       

3.3.2.2 (  )  มีแผนการซอมบํารุงและตรวจสอบสภาพทอและขอตอ แสดงเอกสารแผนการ
ตรวจสอบ 

3.3.2.3 (  )  อุปกรณไฟฟาในบริเวณพื้นที่เส่ียงตองเปนชนิด Explosion Proof 
เตรียมเอกสารยืนยันการ
กําหนดพื้นที่เส่ียงประกอบ 

3.3.3 การนําสารเคมีไปใชงานโดยการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุ 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

3.3.3.1 (  )  มีการถายสารเคมีลงภาชนะที่เหมาะสม  ภาชนะตองไมมีสวนประกอบ
ของทองแดง 

3.3.3.2 (  )  มีเสนทางการเดินจากจุดถายสารเคมีไปยังสถานที่ใชงานที่ปลอดภัย       

3.3.3.3 (  )  พนักงานที่ทําหนาที่ในการนําสารเคมีไปใชงาน มีชุดและอุปกรณปองกัน  
   อันตรายจากสารเคมีครบถวน           

 ดูบทที่ 7   
  

3.3.3.4 (  )  มีเอกสารการรับจายสารเคมีทุกครั้งที่มีการนําสารเคมีไปใช       
 

4.  ขอปฏิบัตแิละระเบยีบของพนักงานที่ปฏบิัตงิานกับเอทิลีนไดคลอไรด 
4.1 การฝกอบรม 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

4.1.1 (  )   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเอทิลีนไดคลอไรด        

4.1.2 (  )   มีการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสารเคมีและการฝกอบรม
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตนในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี    

 ดูบทที่ 8 หัวขอ 8.3 

4.1.3 (  )   การใชอุปกรณและเครื่องมือปองกันอนัตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานดานสารเคมี                 

 ดูบทที่ 7    
 

4.1.4 (  )   การฝกแผนฉุกเฉินเม่ือเกิดกรณีเพลิงไหมหรือการระเบิดของสารเคมีและ
วิธีการดับเพลิง            

    

4.2 ความปลอดภยัดานสุขภาพของผูปฏิบัติงาน       

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

4.2.1 (  )   จัดใหมีเครื่องมือปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ดานสารเคมี 

 ดูบทที่ 7        

4.2.2 (  )   จัดใหมีการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําปของพนักงานที่ปฏิบัติงาน เอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณา  

4.2.3 (  )   ตรวจเฉพาะโรคตามคําแนะนําของแพทยผูเชี่ยวชาญทางดาน            
อาชีวอนามัย 

เอกสารยืนยันคําแนะนําของแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัย 
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5.  มาตรการดานสิ่งแวดลอมและระบบการจัดการการกําจัดของเสียที่เกิดจากเอทิลีนไดคลอไรด 

หัวขอ รายละเอียดการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

5.1  (  )  มีการคัดแยกกาก/ของเสียที่เกิดจากเอทิลีนไดคลอไรด ดูบทที่ 10 

5.2  (  )  มีการติดปายเพื่อบงบอกประเภท และขอมูลของเสีย       

5.3  (  )  ภาชนะที่ใชเก็บของเสียชนิดน้ีมีความถูกตองและเหมาะสมกับประเภท  
ของเสีย                

5.4  (  )  มีการกําหนดพื้นที่เก็บของเสียที่ชัดเจน และแยกตางหากจากพื้นที่เก็บ
สารเคมีอื่นๆ                 

5.5  (  )  ในกรณีที่ของเสียอยูในสถานะกาซ มีการติดตั้งระบบกําจัดไอเสียกอน
ปลอยออกสูบรรยากาศ                

5.6  (  )  มีการตรวจเช็คความเขมขนและคุณภาพของกาซทิ้งกอนปลอยออกสู
บรรยากาศ            

แสดงผลการตรวจวัดคาความ
เขมขนของไอเสียกอนปลอย
ออกสูบรรยากาศ  

5.7  (  )  มีการทําแผนเพื่อการเฝาระวังผลกระทบตอส่ิงแวดลอม       

5.8  (  )  จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงตอส่ิงแวดลอมรวมถึงผูปฏิบัติงาน  เชน การกําหนดจํานวนเวลา
ในการทํางานของพนักงานใน
บริเวณที่มีการใชเอทิลีนได-
คลอไรด 

 
สรุปผลการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่บันทึกขอมูล (วว/ดด/ปป) ......./......./....... ผูบันทึกขอมูล ........................................ 

      

  ผูรวมตรวจสอบ ........................................... 

      

  ผูรวมตรวจสอบ ........................................... 
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อักษรยอและคําอธิบาย 

 

ADR 
 

(European) Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road 

BCF Bioconcentration Factor เปนสัดสวนความเขมขนของสารเคมีในเนื้อเยื่อจุลชีพใน
น้ําตอความเขมขนของสารเคมีนั้นในน้ํา 

CAS Number Chemical Abstracts Service Number  

EC Number  European Commission Number  

EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances   

EPA  Environmental Protection Agency   

ERPG 
 

Emergency Response Planning Guideline เปนขอแนะนําแผนโตตอบเหตุ
ฉุกเฉินทีร่ะดับความเขมขนของไอสารเคมีตางๆ 

ERPG 1 – ระดับความเขมขนของไอสารในบรรยากาศที่ไมมีผลตอสุขภาพ 
(Without Health Effect)  เมื่อมีระยะเวลาการสัมผัสซ้ําๆ ตลอด  
1 ชั่วโมง และอาจสามารถไดรบักลิ่นได 

ERPG 2 –  ระดับความเขมขนของไอสารในบรรยากาศที่มีผลเสียตอสุขภาพ 
(Adverse Health Effect) หรือไมกลับคืนสูสภาพเดิม (Irreversible 
Health Effect) ทําใหรางกายออนแอ งายตอการเจ็บปวย เมื่อมี
ระยะเวลาการสัมผัสซ้ําๆ ตลอด 1 ชั่วโมง  

ERPG 3 –  ระดับความเขมขนของไอสารในบรรยากาศที่มีผลตอสุขภาพแบบ
รายแรง  ถึงขั้นเสียชีวิต  เมื่อมีระยะเวลาการสัมผัสซ้ําๆ  ตลอด           
1 ชั่วโมง             

GHS Globally Harmonized System 

IDLH 
 

Immediately Dangerous to Life and Health  เปนความเขมขนของไอสารใน
บรรยากาศที่เปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพอยางทันทีทนัใด 

Kow Octanol-water Partition Coefficient   เปนสมัประสิทธิ์การแบงสวนของสารที่
สามารถละลายในออคทานอลตอการละลายในน้ํา ที่จุดสมดลุ 

LC50 Lethal Concentration 50 เปนความเขมขนของสารในระบบสิ่งแวดลอมที่
สัตวทดลองเมื่อมีการไดรับจะตายได 50% ภายหลังการทดลอง 4 ชั่วโมง (กรณีใน
บรรยากาศ จะหมายถึงการหายใจ และกรณีในน้ํา จะหมายถึงการกิน) 

LD50 
 

Lethal Dose 50 เปนปริมาณของสารที่ใหกับสัตวทดลองในขณะที่ทดลองใน
หองปฏิบัติการแลวทําใหสัตวทดลองตาย 50% ในการใหครั้งเดียว มีหนวยเปน 
มิลลิกรัมหรอืกรัมของสารที่ใหตอน้ําหนักของสัตวทดลองในหนวยกิโลกรัม (mg/kg 
หรือ g/kg) 
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NFPA  
 

National Fire Protection Association ไดกําหนดรหัสและมาตรฐานครอบคลุมใน
ทุกๆ ดานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ระบบ NFPA ไดมีการ
กําหนดสัญลักษณแสดงอนัตรายเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางต้ังตามแนวเสนทแยงมุม 
(Diamond-shape) ภายในแบงออกเปนสี่เหลี่ยมยอยขนาดเทากัน 4 รูป 4 สี ไดแก 
สีแดงแสดงความไวไฟ (Flammability) สีน้ําเงินแสดงอนัตรายตอสุขภาพ (Health) 
สีเหลืองแสดงความไวตอปฏิกิริยาของสาร (Reactivity) ใชตัวเลข 0 ถึง 4 แสดงถึง
ระดับอันตรายจากนอยไปมาก และสีขาวแสดงขอมูลพิเศษของสาร 
 

 
 

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health 

PAN  Pesticide Action Network 

PEL Permissible Exposure Limit   เปนความเขมขนสูงสุดที่ยอมรับไดของไอสารใน 
  บรรยากาศของอาคารที่ทํางาน พิจารณาแบงเปน 

PEL-TWA  เปนคาความเขมขนเฉล่ียของไอสารในบรรยากาศของอาคารที่
ทํางานตลอดเวลาการทํางาน ซึ่งโดยทั่วไป คือ 8 ชั่วโมงตอวัน 
หรือ 40 ชั่วโมงตอสัปดาห ที่ผูปฏิบัติงานอาจสัมผัสซ้ําๆ โดย
ปราศจากผลกระทบตอสุขภาพ 

PEL-S   เปนคาความเขมขนเฉล่ียสูงสดุของไอสารในบรรยากาศของอาคาร
ที่ทํางานที่ผูปฏิบัติงานอาจสัมผัสซ้ําๆ ตลอดเวลา 15-30 นาที 

PEL-C   เปนคาความเขมขนเฉล่ียสูงสดุของไอสารในบรรยากาศของอาคาร
ที่ทํางานที่ผูปฏิบัติงานไมควรสัมผัสไมวาเวลาใดๆ (ยกเวนจะมี
การกําหนดเปนอื่น เชน 5 นาที) 

SCBA  Self-contained Breathing Apparatus เปนอุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดถัง
บรรจุอากาศแบบพกพา 

ความไวไฟ (พื้นสีแดง) 
0 = ไมติดไฟ 
1 = จุดวาบไฟสูงกวา 93 oC 
2 = จุดวาบไฟต่ํากวา 93 oC 
3 = จุดวาบไฟต่ํากวา 38 oC 
4 = จุดวาบไฟต่ํากวา 22 oC 

ความไวตอปฏิกิริยา (พื้นสีเหลือง) 
0 = เสถียร 
1 = ไมเสถียรถาโดนความรอน 
2 = ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง 
3 = ความรอนและการกระแทก   

อาจเกิดการระเบิด 
4 = ระเบิดได 
 

ขอมูลพิเศษ (พื้นสีขาว) 
OXY  = ออกซิไดเซอร 
ACID = กรด 
COR = กัดกรอน 
ALK  = ดาง 
W     = หามผสมน้ํา 

สุขภาพ (พื้นสีน้ําเงิน) 
0 = ปลอดภัย 
1 = อันตรายนอย 
2 = อันตรายปานกลาง 
3 = อันตรายสูง 
4 = อันตรายถึงตาย 
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SDS Safety Data Sheet เปนเอกสารขอมูลความปลอดภัย 

TEEL Temporary Emergency Exposure Limit ระดับความเขมขนของไอสารเคมีที่มีผล
ตอสุขภาพ คานี้จะใชกับกรณีที่สารเคมีนั้นๆ ยังไมมีคามาตรฐานอืน่ เชน ERPG 
เปนตน 
 TEEL 0 - ความเขมขนของไอสารในบรรยากาศสูงสุดที่ไมมีผลตอสุขภาพ 

(Without Health Effect)   
 TEEL 1 - ความเขมขนของไอสารในบรรยากาศสูงสุดที่มีผลตอสุขภาพปานกลาง 

(Mild) และสามารถผันกลับได (Transient Health Effect)  
 TEEL 2 - ความเขมขนของไอสารในบรรยากาศสูงสุดที่มีผลตอสุขภาพรายแรง 

(Serious) และไมสามารถผันกลับได (Irreversible Health Effect) 
 TEEL 3 - ความเขมขนของไอสารในบรรยากาศสูงสุดที่อาจมีผลถึงขั้นเสียชีวิต 

(Potentially Life-threatening) 
TLV-C 
 

Threshold Limit Value - Ceiling Exposure Limit เปนคาความเขมขนของไอสารใน
บรรยากาศสูงสุดไมวาเวลาใดๆ ของการปฏิบัติงาน 

TLV-TWA 
 

Threshold Limit Value - Time Weighted Average เปนคาความเขมขนเฉล่ียของ
ไอสารในบรรยากาศตลอดเวลาการทํางาน ซึ่งโดยทั่วไปคอื 8 ชั่วโมงตอวัน หรือ 40 
ชั่วโมงตอสัปดาห ที่ผูปฏิบัติงานอาจสัมผัสซ้ําๆ โดยปราศจากผลกระทบตอสุขภาพ 

LEL Lower Explosive Limit เปนความเขมขนของไอสารในบรรยากาศต่ําสุด (คิดเปน
เปอรเซ็นต) ทีส่ามารถเกิดการระเบิดไดเมื่อสัมผัสกับแหลงจุดติดไฟ (Ignition 
Source) 

UEL  
 

Upper Explosive Limit เปนความเขมขนของไอสารในบรรยากาศสูงสุด (คิดเปน
เปอรเซ็นต) ทีส่ามารถเกิดการระเบิดไดเมื่อสัมผัสกับแหลงจุดติดไฟ (Ignition 
Source) 

UN Number 
 

United Nations Number เปนระบบเลขอางอิง 4 หลัก ของสารอันตรายตาม
ขอกําหนดขององคการสหประชาชาติ (UN Recommendation on the Transport 
of Dangerous Goods, 10th edition)  ใชประโยชนรวมกับขอแนะนําของ
สหประชาชาติ เพื่อการตอบโตเหตุฉุกเฉินในระหวางการขนสง 
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หนวย 
 

oC   องศาเซลเซียส 
g/l   กรัม ตอ ลิตร 
J/g   จูล ตอ กรัม 
kPa  กิโลปาสคาล 
mN/m มิลลินิวตัน ตอ เมตร 
mg/m3 มิลลิกรัม ตอ ลกูบาศกเมตร 
mg/kg มิลลิกรัม ตอ กโิลกรัม 
mg/kg-day มิลลิกรัม ตอ กโิลกรัม-วัน 
mg/l มิลลิกรัม ตอ ลติร 
m/s   เมตร ตอ วินาที 
atm-m3/mol   เอทีเอ็ม-ลูกบาศกเมตร ตอ โมล 
ppm ระดับความเขมขน “สวนในลานสวน” (Parts per million) 
wt% รอยละโดยน้ําหนัก 
vol% รอยละโดยปรมิาตร 

μg/m3 ไมโครกรัม ตอ ลูกบาศกเมตร 
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ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง แบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอนัตรายของรถที่ใช 
 ในการขนสงสัตวหรือสิ่งของ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123  

ตอนพิเศษ 101 ง ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 
ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง แบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอนัตรายของรถที่ 
 ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124  

ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันที่ 16 มกราคม 2550 
ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง ขนาด จํานวน และคณุภาพเครื่องดับเพลิงสําหรับรถที่ใชในการ 
 ขนสงสัตวหรือสิ่งของ ลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม 116 ตอนที่  23 ง ลงวันที่ 23 มนีาคม  2542  
ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ 

ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ ชนดิที่ 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118  
ตอนที่  11 ง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2544  

ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง การติดปายอักษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 118 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวันที่ 22 มนีาคม 2549  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 128 ง  
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอนัตราย พ.ศ.2549 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลมที่ 123 ตอนพิเศษ 29 ง  
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอนัตราย (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคา 
 สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป ออกตามความในพระราชบญัญัติ 
 สงเสริมและรักษาคุณภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124  

ตอนพิเศษ 143ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550. 
โปรแกรม SimaPro version 7.1, Method: CML 2 baseline 2000 V2.03 / the Netherlands, 1997   
 
เว็บไซต 
http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_240397.html 
กรมควบคุมมลพิษ: http://www.pcd.go.th/Download/regulation.cfm?task=s10  

(คน ณ วันที ่19  กรกฎาคม 2551) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม: http://www2.diw.go.th/haz/hazard/libary/chem_label.htm  
           (คน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2551) 
ฐานความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี: http://www. chemtrack.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขโทรศัพท 
หนวยงาน 

ตลอด 24 ช่ัวโมง เฉพาะเวลาทําการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

1564 (ขอมูลอัตโนมัติ) 1564 (ติดตอเจาหนาที่) 

ศูนยปลอดภัยคมนาคม 1356, 0-2280-8000 
 

 

ศูนยกูชีพนเรนทร 
 

1669, 0-2354-8222 
 

กรมควบคุมมลพิษ 
 

1650 0-2298-2405 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784, 0-2241-7451-6 
 

0-2243-0020-6 

สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กรุงเทพมหานคร 
 

199, 0-2354-6858 
  

กองบังคับการตํารวจทางหลวง 1193, 0-2354-6007 
 

 

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 0-2241-4049, 0-2243-6159 
 

 

สวพ.91 1644, 0-2562-0033-4 
 

 

จส.100 1137, 0-2711-9151-9 
 

 

รวมดวยชวยกัน 
 

1677, 0-2369-3854 
 

 
 
 

กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี 

โปรดแจง 
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