
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2006 
Boroethane  
Boron hydride  
Diboron hexahydride 

CAS #  19287-45-7  B2H6/BH3BH3  
RTECS #  HQ9275000  Molecular mass: 27.7  
UN #  1911  
EC/EINECS #   242-940-6  

 

  

 

  

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟสูงมาก  

 
หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุด
ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 
หามสัมผัสกับธาตุฮาโลเจน สาร
ออกซิไดซ น้ํา  หามสัมผัสกับ
พ้ืนผิวที่รอน 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง ปลอยให
ไฟคอยๆดับไปเอง ในกรณีอื่นดับไฟ
ดวย สารดับเพลิงผง   
หามใชน้ําดับไฟ 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
กาซ/อากาศที่ระเบิดได
เสี่ยงตอการระเบิดเมื่อสัมผัสน้ํา 

ทําเปนระบบปด  
ดูดระบายอากาศ 
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวาง
ที่ปองกันการระเบิดได 
ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟา
สถิต (เชน การตอสายดิน) 
ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถังเก็บ
โดยการฉีดน้ํา แตหลีกเลี่ยงไมใหสาร
สัมผัสกับน้ําโดยตรง ทําการดับไฟจาก
ที่กําบังที่ปลอดภัย เจาหนาที่ดับเพลิง
ควรสวมชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ คลื่นไส  
หายใจลําบาก เวียนศีรษะ 
ออนเพลีย ปวดศีรษะ เปนไข
หรืออุณหภูมิรางกายสูงขึ้น 
ตัวสั่น อาการอาจเกิดขึ้น
ภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่งนั่ง
ครึ่งนอน  ถาจําเปนใหชวยหายใจ  
นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง เกิดอาการน้ําแข็งกัดอยาง
รุนแรง 

สวมถุงมือปองกันความเย็น เมื่อเกิดอาการน้ําแข็งกัด ลางน้ํามากๆ
หามถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ไหมลึกรุนแรง สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
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การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่
ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว เคลื่อนยาย
แหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง 
หยุดการรั่วไหลของกาซ ดูดระบายอากาศ 
 

บรรจุถังหุมฉนวนชนิดพิเศษ  หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

GHS Classification UN Classification 
อันตราย 
กาซไวไฟสูงมาก 
กาซบรรจุภายใตความดันอาจระเบิดไดถาไดรับ
ความรอน 
อันตรายถึงตายไดถาสูดดมกาซ  
เปนสาเหตุของผิวหนังไหมรุนแรงและดวงตาถูก
ทําลาย 
เปนสาเหตุใหระบบการหายใจถูกทําลายถาสูดดม 

UN Hazard Class: 2.3 
UN Subsidiary Risks: 2.1 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา

Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1911  
NFPA Code: H4; F4; R4; W 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซ อาหารและอาหารสัตว 
และน้ํา ทําการดูดระบายอากาศตามแนวพื้นและเพดาน เก็บในที่แหง  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซอัด ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : กาซสามารถผสมไดดีในอากาศ เกิดสวนผสมที่ระเบิดไดงาย  
อันตรายทางเคมี : สารอาจเกิดการรวมตัวเปนของเหลว pentaborane. สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซ สารสลายตัวอยาง
รวดเร็วเมื่อไดรับความรอน ได hydrogen, boric acid และ boric oxide 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm; 0.1 mg/mณ (ACGIH 2006) MAK: IIb (ไมไดกําหนดแตมีขอมูล)(DFG 2005) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม มีผลตอผิวหนังอยางรุนแรงในบริเวณที่สัมผัส
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ปริมาณของกาซในอากาศจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจ ุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การสูดดมไอสารเขาไปอาจทําใหเกิดอาการปอด
บวมน้ํา(ดูหมายเหตุ)  อาการอาจเกิดภายหลัง การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได   
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  การสูดดมสารอาจทําใหมีอาการคลายหอบหืด asthma-like reactions (RADS). 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -92   ํC 
จุดหลอมเหลว : -165   ํC 
การละลายในน้ํา : เกิดการแยกสลายดวยน้ําได hydrogen และ boric acid 
ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 3.7 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 0.96
จุดวาบไฟ : กาซไวไฟ
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง :(ดูหมายเหตุ) 40-50   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 0.8-88 

หมายเหตุ 

การมีสารปนเปอนอาจทําใหอุณหภูมิที่ติดไฟไดเองลดลง ดังนั้นการติดไฟอาจเกิดขึ้นไดที่อุณหภูมิหองหรือตํ่ากวาอุณหภูมิหอง สารทํา
ปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารดับเพลิง เชน น้ํา ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากสารยังมีไมเพียงพอ อาการปอดบวมน้ํา มักจะไมปรากฏ
ในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ  
ไมสามารถใชกลิ่นของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารได ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพื่อปองกันการรั่วไหล
ของกาซเหลว 
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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 

 


