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Tetramethyl plumbane 

CAS #  75-74-1  Pb(CH3)4 / C4H12Pb  
RTECS #  TP4725000  Molecular mass: 267.4  
UN #  1649  
EC Annex 1 Index #  082-002-00-1  

 

EC/EINECS #  200-897-0    
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟ 
เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
หรือคารบอนไดออกไซด 
 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 37.8 องศา
เซลเซียส อาจเกิดสวนผสมของ
ไอ/ อากาศท่ีระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 37.8  ํC  

ทําเปนระบบปด  
มีการดูดระบายอากาศ ใชอุปกรณ
ไฟฟาที่สามารถปองกันการเกิด
ระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  

ใหดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 
ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ชัก มึนงง ปวดศีรษะ คล่ืนไส 
หมดสติ อาการอาจเกิดภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  

หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 
 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง 

ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 
ทางดวงตา  

 
สวมแวนนิรภัยหรือหนากากปองกัน 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 

จากน้ันนําสงแพทย 
การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน 

ทองเสีย ชา  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก  
ใหด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  เก็บรวบรวม
สารท่ีเปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด 

ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือ
แลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย  หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  

(การปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว) 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ไมแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได ให
นําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ไมแตกและปดมิดชิด  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเล   Note : A,E,1 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+, N 
R: 61-26/27/28-33-62-50/53 
S: 53-45-60-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: I 

 

TETRAMETHYL LEAD เตตระเมทธิล ลีด ICSC :0200 



 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1649 
NFPA Code: H 3; F 3; R 3; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  
กรดแก อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็นและปดสนิท  
เก็บในที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอระเหยหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : หากสารไดรับความรอนมากกวา 90  ํC อาจเกิดการระเบิดได สารสลายตัวเมื่อเผาไหมเกิดเปนกาซพิษ รวมถึง  
ปรอท ปรอทออกไซด ทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดซที่แรง กรดแก และ กรดไนตริก สารทําลายยาง 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (as lead) 0.15 mg/m3 as TWA; (skin); (ACGIH 2005). 
MAK: 0.05 mg/m3; Peak limitation category: II(2); skin absorption (H); Pregnancy risk group: D; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง เปนผลใหสมองผิดปกติ ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง  
ดังน้ันควรอยูภายใตการดูแลของแพทย การไดรับสัมผัสอาจทําใหเสียชีวิต 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือดที่ 1.33 kPa: 110   ํC 
จุดหลอมเหลว : -27.5  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 2.0 
การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 
ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C :3.0 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 6.5 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.23 
จุดวาบไฟ : 37.8  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง :254   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.8-? 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 6.2 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า การสะสมของสารในสิ่งมีชีวิตในหวงโซอาหารอาจเกิดขึ้นได เชน สัตวจําพวกหอย หรือ ปลา 

หมายเหตุ 
สารท่ีจําหนายในทองตลาดเปนสารไมบริสุทธิ์ มีสีแดง สม หรือนํ้าเงิน ซึ่งเติมสารที่ทําใหคงตัว (1,2-dichloroethane, toluene) อันตราย
ขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือน
เมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารไดจากการทํางาน หามนําชุดทํางานกลับบาน  
IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
 
 

TETRAMETHYL LEAD เตตระเมทธิล ลีด ICSC :0200 

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 


