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CAS #  7726-95-6  Br2  
RTECS #  EF9100000  Molecular mass: 159.8  
UN #  1744  
EC Annex 1 Index #  035-001-00-5  

 

     

EC/EINECS #  231-778-1         
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ แตชวยใหสารอื่นติดไฟ 

การเกิดปฏิกิริยาหลายชนิดอาจทํา
ใหเกิดการติดไฟหรือการระเบิด 

ความรอนจะทําใหความดัน
เพ่ิมขึ้นทําใหเสี่ยงตอการเกิดการ
ระเบิด เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ
กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามสัมผัสกับสารที่เขากันไมได 
(ดูอันตรายทางเคมี) 

ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟที่เหมาะสม  

การระเบิด เสี่ยงตอการติดไฟและระเบิด  
(ดูอันตรายทางเคมี) 

ไมใหถูกกับสารที่เขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิ 
ของถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ไอ เจ็บคอ หายใจถ่ีๆ เวียนศีรษะ 

ปวดศีรษะ หายใจมีเสียงว้ีด 
หายใจลําบาก 
อาการอาจปรากฏในภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา  
ครึ่งน่ังครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวย
การหายใจ นําสงแพทยทันที 

ทางผิวหนัง แดง ปวดแสบปวดรอน ปวด  
ผิวไหม  
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ทําความสะอาดผิวหนัง ดวยนํ้า
มากๆ อยางนอย 15 นาที ถอด
เสื้อผาที่เปอนสารเคมีออกไปไวใน
ภาชนะที่ปดสนิท ลางดวยนํ้าอีก
ครั้ง นําสงแพทยทันที 

ทางดวงตา นํ้าตาไหล ตาแดง ตาพรา ปวด 
เปนแผลไหม 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือหนากากปองกัน 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทยทันที 

การกลืนกิน กัดกรอนเน้ือเยื่อที่ปากและคอ 
ปวดแสบปวดรอนที่คอและ 
ชองอก ปวดทอง ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก อยาทําใหอาเจียน  
นําสงแพทยทันที 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่ ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ใชเครื่องปองกัน
พิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันกาชพิษจากสารเคมีรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  
ทําการระบายอากาศ ขจัดไอของสารเคมีดวยการฉีดนํ้าบางๆ เก็บ
รวบรวมสารท่ีเปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะปดสนิทที่
เคลือบดวยฟลูออรีน หามดูดซับดวยขี้เล่ือยหรือสารดูดซับที่ติด
ไฟได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่ 
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย  

 

ภาชนะเปนสารพิเศษท่ีทนการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได 
ใหนําบรรจุภัณฑน้ัน ไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดมิดชิด 
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+, C, N UN Hazard Class: 8 
R: 26-35-50 UN Subsidiary Risks: 6.1 
S: (1/2-)7/9-26-45-61 UN Pack Group: I 

GHS Classification 
อันตราย 
อาจทําใหโลหะกัดกรอน 
อันตรายถึงตายไดถาหายใจเขาไป 
อาจกอใหเกิดอันตรายถากลืนกิน 
ทําใหผิวหนังไหมรุนแรงและเปนอันตรายตอดวงตา 
อาจทําใหทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง 
เปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80S1744 
NFPA Code: H 3; F 0; R 0; OX 

 

ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยกจาก 
อาหารและอาหารสัตว (ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในภาชนะปดสนิทที่
เย็นแหง ในหองที่มีการดูดระบายอากาศที่ดี เก็บในภาชนะเดิมเทาน้ัน 
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนไอสีแดง ถึง เปนของเหลวสีนํ้าตาล กล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ :ไอของสารหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี :ความรอนทําใหสารสลายตัวใหควันที่เปนพิษ สารน้ีเปนสารออกซิไดซอยางแรง และทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารที่
ติดไฟไดและสารรีดิวซ ทําปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรียและสารประกอบอนินทรียสวนใหญทําใหเกิดการลุกไหมหรือการระเบิด 
ทําลายโลหะ พลาสติกบางชนิด ยาง และสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm as TWA; 0.2 ppm as STEL; (ACGIH 2008). 
EU OEL: 0.1 ppm, 0.7 mg/m3 as TWA; (EU 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สงผลกระทบอยางรุนแรงในทุกทางที่ไดรับสัมผัส 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : นํ้าตาไหล สารน้ีจะทําใหดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจถูกกัดกรอน กัดกรอนเมื่อกลืนกิน 
การสูดดมไอของสารน้ีอาจทําใหอาการคลายอาการหอบหืด ปอดอักเสบ ปอดบวมนํ้า ผลของการทําลายเน้ือเยื่อตาและทางเดินหายใจ
แสดงใหเห็นชัดเจนต้ังแตแรก อาการอาจปรากฏภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย การไดรับสัมผัสอาจมีผลใหตายได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :อาจทําใหมีผลตอทางเดินหายใจและปอด ทําใหเกิดอาการอักเสบเรื้อรังและทําให
การทํางานเสียไป 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด  : 58.8  ํC  
จุดหลอมเหลว : -7.2  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 3.1 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 4.0 

ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 23.3 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 5.5 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 2.0 
ความหนืด ท่ี 40   ํ C : 0.264 mm2/s  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
อาการปอดบวมนํ้ามักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก 
และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

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 


