
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2002  
Plumbous chromate  
Chromic acid, lead (II) salt (1:1) 

CAS#              :    7758-97-6                           PbCrO4 
RTECS#         :     GB2975000                        Molecular mass : 323.2                                                        
UN#                :    3288 
EC#                 :    082-004-00-2 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อเกิดไฟไหมใหควัน 

(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟประเภท
ใดก็ได 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร  
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสทุกกรณี

โดยเฉพาะ  
สตรีมีครรภ เด็กและวัยรุน 

 

การสูดดม ไอ ปวดศีรษะ คล่ืนไส 
 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 

ทางผิวหนัง ดูผลของการไดรับสัมผัสสารใน
ระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ลางนํ้าและทําความสะอาด
ผิวหนังดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง 
 

สวมแวนนิรภัย หรือเครื่องปองกัน
นัยนตาพรอมเครื่องปองกันการ
หายใจ ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง คล่ืนไส อาเจียน หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

ดูดสารที่หกออกมาดวยเครื่องดูดฝุน หรือเก็บกวาดสารที่หก
ออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอน
เพ่ือปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสารที่เหลืออยางระมัดระวัง  
นําไปท้ิงในที่ที่ปลอดภัย หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม  
(ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจ P3 filter  
สําหรับอนุภาคสารพิษ) 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได 
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดมิดชิด  
เปนมลพิษทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 61-33-40-50/53-62 UN Pack Group: III 
S: 53-45-60-61   

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT5-III เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง 

 

LEAD CHROMATE เลด โครเมท ICSC :0003 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนเกล็ดผงมีสีเหลืองถึงสมเหลือง 
อันตรายทางเคมี : ความรอนทําใหสารสลายตัว เกิดควันพิษที่มีเลดออกไซดอยู ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง เชน ไฮโดรเจน
เปอรออกไซด  ทําปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมไดไนโตรแนพธาลีน เหล็ก(III)เฮกซะไซยาโนเฟอเรท(IV) ทําปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรียที่
อุณหภูมิสูงขึ้นทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหม 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: as Pb 0.05 mg/m3 (as TWA); A2; BEI issued; (ACGIH 2004) TLV: as Cr 0.012 mg/m3 
(as TWA); A2; (ACGIH 2004) MAK: Carcinogen category: 3B; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองฝอยและฝุนสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได 
อยางไรก็ตามการปนเปอนจะเร็วกวามาก ถาถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : สารน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจทําใหเกิดโรคผิวหนังอักเสบและเปนแผลเรื้อรัง  อาจทําใหผิวหนังเกิดอาการ
ไวตอการกระตุนได การสูดดมอาจมีผลตอปอด และทําใหเปนโรคหืด  สารน้ีมีผลตอระบบเลือด ไขกระดูก ระบบประสาทสวนกลาง 
ระบบประสาทสวนปลาย และไต ทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง ภาวะผิดปกติของระบบสมอง (เชน อาการชักเกร็ง) โรคระบบประสาทสวน
ปลาย ตะคริวที่ทองและการทํางานของไตลมเหลว  สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย  สารน้ีอาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือ
การพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด (สลายตัว) : ไมมีขอมูล 
จุดหลอมเหลว : 844   ํC 

ความหนาแนน : 6.3 g/cm3   
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 0.0000058 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การสะสมของสารน้ีในสิ่งมีชีวิตอาจเกิดขึ้นไดตลอดหวงโซอาหาร ตัวอยางเชน ในปลา พืช สัตวเล้ียงลูกดวยนม 

หมายเหตุ 
Chromate จัดเปนสารกอมะเร็งในมนุษย แตขอมูลหลักฐานของสารนี้ยังมีอยูจํากัด  Lead Chromate อาจประกอบดวยสารประกอบของ 
lead ที่ละลายในนํ้าไดเปนปริมาณพอสมควร ควันพิษ (สวนผสมของ lead และ chromium) จะถูกปลอยออกมาในการเช่ือม การตัด และ
การใหความรอนของวัสดุที่ใช lead chromate  อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปน
ระยะ หามนําชุดทํางานกลับบาน Lead Chromate มีอยูในธรรมชาติในแร crocoite, phoenicochroite  มีช่ือทางการคาคือ Chrome yellow, 
Cologne yellow, King's yellow, Leipzig yellow, Paris yellow, C.I. Pigment yellow 34, C.I. 77600  

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 


