
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2003 
Tetraethyl plumbane  
Lead tetraethyl  
TEL 

CAS#                        :   78-00-2                               Pb(C2H5)4 
RTECS#                   :   TP4550000                          Molecular mass : 323.45                                                         
UN#                          :   1649 
EC Annex 1 Index#  :   082-002-00-1   
EC/EINECS#            :   201-075-4 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 93   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/อากาศ 
ที่ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 93   ํC ทําเปน
ระบบปด ทําการดูดระบายอากาศ 

ทําการดับไฟจากที่กําบังที่
ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการเกิดไอหมอกของสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด  
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสโดยเฉพาะ

สตรีมีครรภ วัยรุนและเด็ก 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ชัก เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อาเจียน 
ออนเพลีย หมดสติ 
 

ทําการระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง  
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
 

ใสหนากากปองกัน หรือเครื่อง
ปองกันนัยนตาพรอมเครื่องปองกัน
การหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากหลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ชัก ทองเสีย เวียนศีรษะ  
ปวดศีรษะ อาเจียน ออนเพลีย 
หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า นําสงแพทย 

 
 
 
 
 
 

TETRAETHYL LEAD เตตราเอทธิล เลด ICSC :0008 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ใชเครื่องดูด
ระบายอากาศ เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่
ปดสนิท ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย (เครื่องปองกันพิเศษสวน
บุคคล : ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว)  
หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม 
 

 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปด
มิดชิด เปนมลพิษทางทะเลที่รุนแรง 
Note: A, E, for preparations: Note 1 
EU Classification 
Symbol: T+, N 
R: 61-26/27/28-33-50/53-62 
S: 53-45-60-61 
UN Classification 
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: I 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1649 
NFPA Code: H3; F2; R3; 

 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรด 
เก็บในที่มืด ทําการระบายอากาศตามแนวพ้ืน  
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทางเขาของทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลว หนืดขน ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการใหความรอน เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษ ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ
อยางแรง  กรด สารฮาโลเจน ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิดที่เปนอันตราย ทําลายยาง พลาสติกบางรูปแบบและสารเคลือบบางตัว  
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (as lead) 0.1 mg/m3; (skin); A4; (ACGIH 2003) 
MAK: (as lead) 0.05 mg/m3; skin absorption (H); Peak limitation category: II(2); Pregnancy risk group: D; (DFG 2007) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดคอนขางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ  สารน้ีอาจมีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลาง ทําใหหมดสติได  การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูง อาจทําใหเสียชีวิตได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง  อาจทําใหเกิดความเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุในมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

สารสลายตัวท่ี :  >110   ํC 
จุดหลอมเหลว : -136.8   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.7 
การละลายในนํ้า : ละลายไดนอยมาก 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.027 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 8.6 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.00 
จุดวาบไฟ : 93   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : สูงกวา 110   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.8-? 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 4.15 
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ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า สารน้ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในนํ้าในระยะยาว ดังน้ันหามไมใหเกิดการปลอย
ออกสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
Tetraethyl lead ซึ่งใชเปนสารปองกันน็อกในนํ้ามันเบนซินยังมี ethylene dibromide และ ethylene dichloride เปนสารปนเปอนอยูดวย 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  ความสัมพันธระหวางกลิ่นของสารและคา
จํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานไมสามารถเปนเครื่องบงช้ีได 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 


