
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 1999 
Grey arsenic 

CAS#              :   7440-38-2                            As 
RTECS#         :    CG0525000                         Atomic mass : 74.9                                                           
UN#                :   1558 
EC Index#       :   033-001-00-X    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได เมื่อไฟไหมใหควัน 

(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามสัมผัสกับสารออกซิไดซ 
อยางแรง   
หามสัมผัสกับพ้ืนผิวที่รอน 

ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด มีความเสี่ยงเล็กนอยในการเกิดไฟ
ไหมและการระเบิด เมื่อสัมผัสกับ
พ้ืนผิวที่รอนหรือเปลวไฟ ในรูปของ
สารท่ีเปนผงละเอียดหรือฝุนผง 

ปองกันการสะสมของฝุนสาร 
ทําเปนระบบปด ใชอุปกรณไฟฟา
และไฟสองสวางที่สามารถปองกัน
การระเบิดของฝุนสารได 

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสทุกกรณี  

โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม  ไอ เจ็บคอ หายใจถ่ีๆ ออนเพลีย   
ดูการกลืนกิน 
 

ทําเปนระบบปด  
ทําการดูดระบายอากาศ 

รับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ใหชวยการหายใจถาจําเปน 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆ หรือ
อาบนํ้า 

ทางดวงตา ตาแดง  
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
และเครื่องปองกันการหายใจ  
ถาสารเปนผง 

ลางดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย คล่ืนไส อาเจียน 
รูสึกปวดแสบปวดรอนในลําคอและ
หนาอก ช็อกหรือลมฟุบ หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ทําใหอาเจียน  
(ถาผูปวยมีสติ) นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย เก็บกวาดสารที่หกใสในภาชนะที่
ปดสนิท เก็บสารที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย  
สวมชุดปองกันสารเคมี รวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว  
หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว   เปนมลพิษทางทะเล 
EU Classification UN Classification  
Symbol: T, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 23/25-50/53 UN Pack Group: II 
S: (1/2-)-20/21-28-45-60-61   
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT5-II 

 
เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรด สารฮาโลเจน  
อาหารและอาหารสัตว  เก็บในภาชนะปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผลึกคลายโลหะ สีเทา เปราะ ไมมีกล่ิน 
อันตรายทางเคมี : เมื่อรับความรอน ทําใหเกิดควันที่เปนพิษ ทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง และฮาโลเจน ทําใหเกิดไฟ
ไหมและการระเบิด ทําปฏิกิริยากับกรดทําใหเกิดกาซ arsine ที่เปนพิษ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.01 mg/m3 as TWA; A1 (confirmed human carcinogen); BEI issued; (ACGIH 2004)  
MAK: Carcinogen category: 1; Germ cell mutagen group: 3A; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารน้ีอาจถูกดูดซึมเขาไปในรางกายโดยการสูดดมละอองฝอย และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC เกิดการระเหยไดนอยมาก อยางไรก็ตาม ปริมาณของสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว
จนถึงจุดอันตราย เมื่อเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ สารน้ีอาจมีผลตอทางเดิน
อาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทสวนกลางและไต ทําใหทางเดินอาหารอักเสบรุนแรง สูญเสียนํ้าและอิเล็คโตรไลท 
หัวใจทํางานผิดปกติ ช็อก ชัก การทํางานของไตเสื่อมลง  การไดรับสัมผัสสารเกินกวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําให
เสียชีวิตได อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจทําใหเกิดผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจมีผลตอเยื่อบุตางๆ ผิวหนัง ระบบประสาท
สวนปลาย ตับและไขกระดูก ทําใหเกิดความผิดปกติของเม็ดสี ผิวหนังหนา ชองเน้ือเยื่อก้ันจมูกทะลุ ประสาทรับความรูสึกเสื่อม  
การทํางานของตับเสื่อมลง ภาวะโลหิตจาง สารน้ีกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย จากการทดลองในสัตวพบวาสารนี้อาจกอใหเกิดความเปนพิษ
ในระบบสืบพันธุและการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดระเหิด : 613   ํC 
ความหนาแนน : 5.7 g/cm3 

การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  ดังน้ันหามไมใหสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ หามนําชุดทํางานกลับบาน อางอิงถึง cards 
ดวย สําหรับ arsenic compounds เฉพาะ เชน Arsenic pentoxide (ICSC 0377), Arsenic trichloride (ICSC 0221),  
Arsenic trioxide (ICSC 0378), Arsine (ICSC 0222) 

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 


