
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1993 
1,2-Dibromoethane  
EDB             

CAS#              :    106-93-4                              Br(CH2)2Br / C2H4Br2 
RTECS#         :    KH9275000                         Molecular mass : 187.9                                                              
UN#                :    1605 
EC#                 :    602-010-00-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อไฟไหมใหควัน  
(หรือกาซ)ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

 ในกรณีเกิดเพลิงไหมบริเวณ
ใกลเคียง ใชสารดับเพลิง
ประเภทที่เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและการ
ระเบิดเมื่อสัมผัสกับผงโลหะ  
ดูอันตรายทางเคมี 

  

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ หายใจลําบาก  

หายใจถ่ีๆ หมดสติ 
 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน ถาจําเปนให
ชวยการหายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ปวด แดง เปนแผล
พุพอง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางดวยนํ้าจํานวนมากๆ และ
อาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา ปวด ตาแดง เปนแผลไหมลึก 
 

สวมหนากากนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก็บหรือตัก
ของเหลวที่หกออกมาในภาชนะท่ีปดสนิทใหมากที่สุด ใชทราย
หรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลว
นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย หามปลอยสารเคมีน้ีออกสูสิ่งแวดลอม 
(เครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล:ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  เปนมลพิษทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 45-23/24/25-36/37/38-51/53 UN Pack Group: II 
S: 53-45-61  

Note: [E]  
 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1605  
NFPA Code: H3; F0; R0; 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง ดางแก ผงโลหะ อาหารและ
อาหารสัตว: ดูอันตรายทางเคมี เก็บในที่มืดและแหง ทําการระบาย
อากาศตามแนวพ้ืน 

 

ETHYLENE DIBROMIDE เอทธิลีน ไดโบรไมด ICSC :0045 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการสัมผัสกับพ้ืนผิวรอนหรือเปลวไฟ เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลาย
ทําลายเน้ือเยื่อ ไดแก ไฮโดรเจนโบรไมด (ดู ICSC0282) และโบรมีน (ดู ICSC0107) สารน้ีสลายตัวอยางชาๆภายใตอิทธิพลของแสงและ
ความช้ืนทําใหไดไฮโดรเจนโบรไมดซึ่งกัดกรอนทําลายทําลายเน้ือเยื่อ ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับผงอลูมิเนียม หรือแมกนีเซียม โลหะเชน
โซเดียม โปแตสเซียม และแคลเซียม ดางแก และสารออกซิไดซอยางแรงทําใหเกิดอันตรายจากการติดไฟและการระเบิดได ทําลายไขมัน 
ยาง พลาสติกบางชนิดและสารเคลือบผิว 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (skin); A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans); 
(ACGIH 2004) MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 2; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกิน  
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลางทําใหความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : หากปอดไดรับสารในระยะยาวหรือไดรับสัมผัสสารซ้ํา อาจทําใหหลอดลม
อักเสบ สารน้ีมีผลตอตับและไต สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย จากการทดลองกับสัตวพบวาสารน้ีอาจเกิดความเปนพิษในระบบ
สืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 131   ํC 
จุดหลอมเหลว : 10   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 2.2 
การละลายในนํ้า : ละลายไมดี 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 1.5 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 6.5 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.08 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.93 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสภาวะแวดลอม ควรใหความสนใจเปนพิเศษตอนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

ETHYLENE DIBROMIDE เอทธิลีน ไดโบรไมด ICSC :0045 

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 


