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Ethidium Bromide 
 

ขอมูลจําเพาะ 
ชื่อเคมี 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenyl phenanthridinium bromide 
CAS Number 1239-45-8 
สูตรเคมี C21H20BrN3 
น้ําหนักโมเลกุล 394.31 

 
 
 

 ethidium bromide (EtBr) เปนผลึกสีแดงเขม  ไมระเหย  ละลายน้ําไดปานกลาง  เมื่อสองผานแสงอลัตรา
ไวโอเลต (UV) จะเห็นเปนสีน้าํตาลแกมแดง     ใช EtBr สําหรับยอมกรดนวิคลิอิกในงานเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส (gel 
electrophoresis) และทําใหมองเห็นไดโดยผานแสง UV 
 
ผลกระทบตอสุขภาพ 

ระยะสั้น   สามารถซึมเขาทางผิวหนัง  และระคายเคืองตอผิวหนัง ตา ปาก ระบบทางเดินหายใจสวนบน 
ระยะยาว   เปนสารที่ทําใหเกิดการกลายพันธุ (mutagen) ที่รุนแรง   อาจเปนสารกอมะเร็งและสารกอวิรูป 

(teratogen) ในคน    ดังนัน้ตองระมัดระวังการสัมผัสกับสารละลาย EtBr โดยตรง 
 
ขอปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัย / การควบคุมและปองกันอันตราย 

พ้ืนที่ปฏิบัติงาน   ตองแยกออกเปนพิเศษ  ไมรวมกับพื้นที่ปฏิบัติงานอื่น  และควรอยูใกลกับอางลางตา 
การปฏิบัติงาน 
1. ตองอานเอกสารความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) ของ EtBr กอนใช 
2. ตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี อยางเครงครัด 
3. ควรเตรียมชุดน้ํายากําจัดการปนเปอนของ EtBr ไวพรอมใชงานไดทันที (ดู วิธีปฏิบัติเมื่อหกปนเปอน) 
4. ตองเตรียมสารละลาย EtBr ในตูดูดไอสารเคมี (fume hood) 
5. ตองสวมใสอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล ไดแก เสื้อกาวน รองเทาปดนิ้วเทา แวนตานิรภัย ถุงมือ 

nitrile หรอืถุงมือพลาสติก   ไมควรใชถุงมอืยางธรรมดา   ถาสัมผัส EtBr ความเขมขนสูงนานๆ อาจตองสวมถุงมือ
สองชั้น  เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแลวใหถอดถุงมือออกกอนแลวจึงลางมือใหสะอาด 

6. เมื่อตองสองดู EtBr ดวยแสง UV ตองสวมใสหนากากนิรภัยที่ออกแบบมาเพื่อปองกันแสง UV 
โดยเฉพาะเทานั้น หรอืใชตู UV ที่สามารถดูผานทางจอคอมพิวเตอร 

7. หามเทหรือกําจัดสารละลายที่มี EtBr ปนเปอนลงในถังหรืออางน้ําทิ้งโดยเด็ดขาด (ดู การกําจัด) 
การจัดเกบ็  ตองไมเก็บอยูใกลกับสารออกซิไดส เก็บในทีเ่ย็นและแหง บรรจุในภาชนะที่ปดสนิท 

 การกําจัด 
 เจลที่ยอม EtBr  รวบรวมไวในภาชนะพลาสติก  
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 ขยะที่ปนเปอน EtBr  เชน พลาสติกที่ใชหอหุม  ถุงมอื  กระดาษชําระ ของมีคม สิ่งของที่ปนเปอนอืน่ๆ 
เปนตน   หามทิ้งรวมกับเจล เพราะอาจทําใหผูที่กําจัดไดรับอันตรายได    ควรแยกเก็บและติดฉลากชัดเจนวา “ขยะ
สารเคมีอันตราย (Ethidium bromide)”   ของมีคมใหเก็บในภาชนะสําหรับทิ้งของมีคม และติดฉลากเชนเดียวกัน 

เจลและขยะที่รวบรวมไว  ใหแจง ศูนยพิษวิทยา โทร.7007 เพื่อประสานงานในการนําไปกําจัดตอไป 
ของเหลว/สารละลายที่ปนเปอน EtBr  หามเทลงในอางน้ําทิ้งโดยเด็ดขาด  จะตองไดรับการกําจัดพิษ

ของ EtBr อยางถูกตองกอนทิง้    ผูปฏิบัติอาจกําจัดพิษของ EtBr ไดเอง ถามั่นใจวาเปนไปตามเกณฑตอไปนี ้
- มี EtBr ปนเปอนเพียงอยางเดียว  ถามีสวนประกอบของสารเคมีอันตรายอื่น ใหสงกําจัดเทานั้น 
- สามารถดําเนินการกําจัดใกลๆ กับบริเวณที่ปนเปอนหรือบริเวณที่ใชงาน เพื่อจํากัดพื้นที่ปนเปอน

ไมใหขยายวงกวาง 
- ควรกําจัด EtBr ในคราวเดียว โดยระวังอยาใหปริมาณ EtBr มากเกินขอกําหนดสําหรบัเครื่องมือหรอื

ตัวกรองที่จะใช  และตองทําตามขอปฏิบัติในการกําจัดอยางเครงครัด 
- ผูกําจัดตองไดรับการอบรม  รวมทั้งสามารถดําเนินการเมื่อมีการหกปนเปอนไดอยางเหมาะสม 
การกําจัดโดยวิธีสกัด/ดูดซับ เปนวิธีที่งาย ใชเครือ่งกรองที่ประกอบดวยผงถานชารโคล หรือเครื่องสกัด 

(เชน ของ Schleicher & Schuell เปนตน)  ขอควรระวังคืออยาสกัดเกินความสามารถของเครื่องที่ระบไุวในคูมือการ
ใชงาน   เมื่อสกัดแลวตองตรวจดวยแสง UV อีกครั้งกอนจะปลอยสารละลายทิ้ง  เครื่องสกัดหรือตัวกรองเมื่อใชเสร็จ
แลว ใหรวบรวมแลวแจงศูนยพิษวิทยา 

การกําจัดโดยวิธียอยสลายดวยสารเคมี  ตองทําในตูดูดไอสารเคมี  โดยมีขั้นตอนดังนี ้
1. เจือจางสารละลาย EtBr ใหความเขมขนสุดทายต่ํากวาหรือเทากับ 34 มก./100 มล. 
2. เติมสารฟอกจาง  (bleach) 10 มล. ตอ 1 มก. EtBr   โดยใช bleach ที่เตรียมใหม (ไมเกิน 1 

สัปดาห)ซึ่งจะยังไมเสื่อมสภาพ 
3. ผสมใหเขากันดวยการกวนอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 4 ชั่วโมงหรอืขามคืน 
4. นําสารละลาย (ขอ 3) มาสองดวยแสง UV กอนทิ้ง  ใหมั่นใจวา EtBr ไดถูกทําลายหมด 
5. เจือจางสารละลายในขอ 4 หนึ่งสวนตอน้ําประปา 20 สวน แลวปลอยลงอางน้ําทิ้งได 

 
วิธีปฏิบัตเิมือ่หกปนเปอน 

ควรเตรียมความพรอมอยูเสมอ โดยอบรมผูปฏิบัติงานใหเขาใจพิษของ EtBr  และใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลในการกําจัดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้อาจเตรียมสารละลายสําหรับกําจัดการ
ปนเปอน (decontamination solution) ของ EtBr  ไวเพือ่สะดวกใชไดทันที  สารละลายนี้ประกอบดวย 

sodium nitrite (NaNO2) (CAS #7362-00-0) 4.2 กรัม 
50% hypophosphorous acid solution (H3PO2) (CAS #6303-21-5) 20 มล. 
น้ํากลั่น 300  มล. 

กรณีหกปนเปอนนอย (นอยกวา 250 มล.) 
1. การทําความสะอาดเบื้องตน  สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก เสื้อกาวน รองเทาปด

นิ้วเทา แวนตานิรภัย ถุงมือ nitrile หรือถุงมอืพลาสติก   ใชแสง UV ชวยระบุตําแหนงปนเปอน หากมกีารหกของผง 
EtBr ใหเช็ดทําความสะอาดดวยผาเปยกและทิ้งผานี้ลงในถุงขยะสารเคมี  หากมีการรั่วของของเหลวใหซับดวย
กระดาษซับจนแหง  แลวใชแสง UV สองตรวจดู EtBr ที่หลงเหลืออยู 

2. เตรียม decontamination solution หากไมมีเตรียมไวกอน  ใชกระดาษซับชุบ solution ดังกลาวเช็ดให
ทั่วพื้นบริเวณที่ปนเปอน   แลวใชกระดาษซับแผนใหมชบุน้ําสะอาด เช็ดซ้ําบริเวณเดิมอยางนอย 5 ครั้ง 



3. กระดาษซับในขอ 3  เมื่อเช็ดแลว  ใหแชลงใน decontamination solution อยางนอย 1 ชั่วโมง  แลว 
แยกไปทิ้งถุงขยะสารเคมี   สวน decontamination solution ใหใสภาชนะบรรจุ  ติดฉลากทั้งที่ถุงขยะสารเคมีและ
ภาชนะบรรจุ decontamination solution ใหชัดเจนวา “ขยะสารเคมีอันตราย (Ethidium bromide)”   แลวแจง
หนวยงานที่รับผิดชอบเก็บไปกําจัดตอไป 

4. ใชแสง UV สองตรวจอีกครั้ง เพื่อใหแนใจวาไดกําจัด EtBr หมดแลว 
กรณีหกปนเปอนมาก  (250 มล. หรือมากกวา)  แจงทุกคนในบริเวณปนเปอนและใกลเคียงใหทราบโดย

ทั่วกัน ติดปายหามเขาในบริเวณดังกลาว  ทําความสะอาดบริเวณนั้นทันที หรือโทรศพัทแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ
มาชวยเหลือ  รวมทั้งใหขอมลูเหตุการณและแจงใหทราบหากมีการรั่วไหลเขาไปยังอางน้ําหรือทอระบายน้ํา 

การปฐมพยาบาล   
* ผูใหการปฐมพยาบาลตองระมัดระวัง ไมสัมผัสกับบริเวณปนเปอนหรอืหายใจโดยไมมีเครื่องปองกนั 
สัมผัสถูกตา  ลางดวยน้ําเย็นปริมาณมากๆ ทันทีเปนเวลาอยางนอย 15 นาที 
สัมผัสผิวหนัง  ลางบริเวณที่สัมผัสทันทีดวยสบู  แลวลางออกดวยน้ําเย็นปริมาณมากๆ 
สัมผัสโดยสูดละอองฝุน EtBr   ใหออกมายังที่อากาศบริสุทธิ์ 
การกลืนกิน   ควรทําใหอาเจียนทันที  
หลังจากนั้นใหไปพบแพทย  พรอมทั้งนํา MSDS ไปใหแพทยดวย (ถามี) 
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