
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 2001 
Tribromoborane  Boron(III) bromide  

CAS#             :  10294-33-4                           BBr3 
RTECS#        :  ED7400000                           Molecular mass : 250.5 
UN#               :  2692                                       
EC Index#      :  005-003-00-0 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ 
ความรอนทําใหความดัน
เพ่ิมขึ้นทําใหเสี่ยงตอการระเบิด 

หามสัมผัสกับนํ้าหรือไอนํ้า 
หามสัมผัสพ้ืนผิวที่รอน 

กรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง 
ใชสารดับเพลิงผง 
คารบอนไดออกไซด 
หามใชนํ้าดับไฟ 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและ 
การระเบิดเมื่อสัมผัสกับนํ้าหรือ 
เมื่อถูกทําใหรอนจนสลายตัว 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 
แตหลีกเล่ียงไมใหนํ้าสัมผัสกับสาร 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ หายใจถ่ีๆ เจ็บคอ 
ปวดแสบปวดรอน 
หายใจลําบาก  
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง  
(ดูหมายเหตุ) 

เครื่องปองกันการหายใจ 
ทําเปนระบบปดและ 
ทําการดูดระบายอากาศ  

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง ไหม  
ปวด  แผลพุพอง  

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน  ลางดวยนํ้าจํานวนมากๆ 
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางดวยนํ้าอีกครั้ง นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง  
ปวดแสบปวดรอน ออนเพลีย 
ทองเสีย อาเจียน ปวดทอง 
ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  ทําการดูด
ระบายอากาศ เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่
ปดสนิทใหมากท่ีสุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) 
โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หามพนนํ้าลงบน
สารท่ีเปนของเหลวโดยตรง ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล:  
ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการ
แตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใส
ในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+, C 
R: 14-26/28-35 
S: (1/2-)-9-26-28-36/37/39-45 

UN Hazard Class: 8 
UN Pack Group: I 

 
 

BORON BROMIDE โบรอน โบรไมด ICSC :0230 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80GC1-I-X  
NFPA Code: H4; F0; R2; W 

เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได (ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่เย็น
และแหงทําการระบายอากาศตามแนวพื้น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวที่ระเหยเปนควันได ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : อาจระเบิดไดเมื่อไดรับความรอน สารสลายตัวเมื่อสัมผัสกับแอลกอฮอลใหควันพิษและกัดกรอน (hydrogen bromide) 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับนํ้าใหกาซ hydrogen bromide ทําใหเกิดอันตรายจากการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 ppm; (Ceiling value); (ACGIH 2000). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศเกิดการปนเปอนจนเปนอันตรายอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีกัดกรอนดวงตา  ผิวหนัง  ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร  การสูดดมสารอาจทําใหเกิด
อาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 91   ํC 
จุดหลอมเหลว : -46   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 2.7 
การละลายในนํ้า : เกิดปฏิกิริยา 

ความดันไอ, kPa ท่ี 14  ํ C : 5.3 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 8.6 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.4 
 

หมายเหตุ 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารดับเพลิงที่มีนํ้าเปนสวนประกอบ (นํ้า หรือโฟม) ปริมาณของสารท่ีไดรับจากการทํางานในเวลาใด ๆ ไม
ควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน  ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมให
สัมผัสสารได  อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก 
ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสงัเกตอาการ ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
หามนําชุดทํางานกลับบาน  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


