
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) :  ตุลาคม 2002 
3-Chloro-1,2-dibromopropane  
DBCP  
1-Chloro-2,3-dibromopropane 

CAS#              :    96-12-8                               C3H5Br2Cl 
RTECS#         :    TX8750000                        Molecular mass : 236.4                                                      
UN#                :    2872 
EC #                :    602-021-00-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได สูตรตํารับที่เปนของเหลว

ที่มีสวนประกอบของตัวทําละลาย
อินทรียอาจติดไฟได เมื่อไฟไหม
ใหควัน (หรือกาซ) ที่ระคายเคือง
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 77   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศที่ระเบิด
ได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 77   ํC  ทําเปน
ระบบปด ทําการระบายอากาศ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสทุกกรณี
ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร 

หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ เจ็บคอ  
ปวดศีรษะ หายใจถ่ีๆ ออนเพลีย 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน เจ็บคอ  
คล่ืนไส อาเจียน 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 1,2-ไดโบรโม-3-คลอโรโพรเพน ICSC :0002 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
ใชเครื่องดูดระบายอากาศ เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หก
ออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับ
เฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่
ปลอดภัย หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม  
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมทั้ง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) 
 
 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได 
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดมิดชิด 
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
EU Classification  
Symbol: T 
R: 45-46-60-25-48/20/22-52/53 
S: 53-45-61 
Note: [E] 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT1-III  
NFPA Code: H2; F1; R1; 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  โลหะ เชน อะลูมิเนียมหรือ
แมกนีเซียม เก็บในภาชนะปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินแสบฉุน โดยทั่วไปมีสีเหลืองอําพันถึงสีนํ้าตาลเขม 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการใหความรอนที่อุณหภูมิสูงกวาจุดเดือดและโดยการเผาไหม เมื่อสลายตัวจะปลอยควันพิษ รวมท้ัง
ไฮโดรเจนโบรไมด  ไฮโดรเจนคลอไรด  ถามีนํ้าจะทําปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม แมกนีเซียม ดีบุกและโลหะผสมของสารเหลาน้ี  
กัดกรอนทําลายยางและสารเคลือบบางตัว 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : ไมไดกําหนดคา TLV  
MAK: skin absorption; Carcinogen category: 2; Germ cell mutagen group: 2; (DFG 2002) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ และอาจมีผลตอการ
ทํางานของระบบประสาทสวนกลางและไต ทําใหเกิดการทํางานลมเหลว การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหความรูสึกตัวลดลง  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอการทํางานของตับ ปอด ไต และอัณฑะ ทําใหเกิดการทํางาน
ลมเหลวและเน้ือเยื่อถูกทําลาย  สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย  สารน้ีอาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของ
ทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด (สลายตัว) : 196   ํC 
จุดหลอมเหลว : 6.7   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 2.1 
การละลายในนํ้า : ละลายไดไมดี 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.1 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 77   ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.96 
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ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปนสารที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ การเติมสารที่ทําใหคงตัว (stabilizer)หรือสาร
ยับยั้ง(inhibitor) ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชในสูตร
ตํารับที่มีในทองตลาดอาจเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได หามนําชุดทํางานกลับบาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


