
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Divinyl  
Vinylethylene 

CAS#              :   106-99-0                              C4H6 / CH2=(CH)2=CH2 
RTECS#         :    EI9275000                           Molecular mass :  54.1                                                             
UN#                :   1010 (stabilized) 
EC#                 :   601-013-00-X   

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก 

 
หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี่ 

ปดถังกาซ ถาปดไมไดและไม
กอใหเกิดความเสี่ยงตอบริเวณ
ใกลเคียง ปลอยใหไฟคอยๆ ดับไป
เอง  ในกรณีอื่นๆ ใหดับไฟดวยนํ้าฉีด
เปนฝอย  สารดับเพลิงผง 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด สวนผสมของ ไอ/อากาศ อาจ
ระเบิดได 
 

ทําเปนระบบปด ทําการระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาและไฟ
สองสวางที่สามารถกันการระเบิด
ได ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟา
สถิต (เชน การตอสายดิน) ถาอยู
ในสถานะของเหลว 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ เวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ งวงซึม ตาพรา คล่ืนไส 
หมดสติ  

ทําการระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่โดนของเหลว : เกิด
อาการนํ้าแข็งกัด 

สวมถุงมือปองกันความเย็น อาการนํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้ามากๆ 
หามถอดชุดทํางานออก นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา ดูผิวหนัง 
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

 

 
 
 
 
 

1,3-BUTADIENE 1,3-บิวตะไดอีน ICSC :0017 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ใชเครื่องดูด
ระบายอากาศ หามฉีดนํ้าใสของเหลวโดยตรง เคล่ือนยายแหลงที่ติด
ไฟไดทั้งหมด สวมชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification  
Symbol: F+, T 
R: 45-46-12 
S: 53-45 
Note: [D] 
UN Classification  
UN Hazard Class: 2.1 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1010  
NFPA Code: H2; F4; R2; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บในที่เย็น   
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนกาซอัดเปนของเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : กาซหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพื้นได จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได  การไหล การสั่นสะเทือน 
และอื่นๆ เปนผลใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได  ไอของ 1,3-Butadiene หยุดยั้งไมได และอาจทําใหเกิดโพลิเมอร ในทอหรือสวนดักเปลวไฟ
ของถังเก็บ ทําใหทออุดตันได 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีหากอยูภายใตบางสภาวะ (การสัมผัสกับอากาศ) จะเกิดเปนเปอรออกไซด ทําใหเกิดการระเบิดจากการรวมตัว 
สารน้ีอาจเกิดการรวมตัวจากการอุนดวยไฟหรือจากการระเบิด เกิดสารประกอบกับทองแดงและโลหะที่ผสมทองแดงที่ระเบิดไดงายจาก
แรงกระแทก (ดูหมายเหตุ) สารสลายตัวและเกิดการระเบิดจากการใหความรอนอยางรวดเร็วภายใตความดัน ทําปฏิกิริยารุนแรงกับสาร
ออกซิไดซ และสารอื่นๆ อีกมาก ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 2 ppm as TWA; A2 (suspected human carcinogen); (ACGIH 2004) 
MAK: Carcinogen category: 1; Germ cell mutagen group: 2; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมเขาไป 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหตา และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง ของเหลวที่ระเหยออกมาอยางรวดเร็วอาจ
ทําใหเกิดอาการน้ําแข็งกัด สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง เปนผลทําใหสติสัมปชัญญะลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอไขกระดูก ทําใหเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว  สารน้ีอาจกอมะเร็งใน
มนุษย  อาจกอใหเกิดอันตรายที่ถายทอดไดทางพันธุกรรมในมนุษย จากการทดลองในสัตวแสดงวาสารน้ีอาจมีผลเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุของมนุษย 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -4    ํC 
จุดหลอมเหลว :  -109   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.6 
การละลายในนํ้า :ไมละลายนํ้า (0.1 g/100 ml ) 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 245 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.9 
จุดวาบไฟ : -76   ํC 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 414   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.1-16.3 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.99 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
วัสดุของทอที่ใชกับกาซน้ีจะตองประกอบดวยทองแดงไมเกิน 63 % การด่ืมเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลทําใหเปนอันตรายมากขึ้น  
ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน  

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 


