
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1999 
Asbestos, chrysotile  
White asbestos  
Serpentine chrysotile 

CAS#              :   12001-29-5                         Mg3Si2H4O9 / Mg3(Si2O5)(OH)4 
RTECS#         :   CI6478500                          Molecular mass : 277                                                            
UN#                :   2590  
EC Index#       :   650-013-00-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ 

 
 กรณีเกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง 

: ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสม 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

 

การสูดดม ไอ 
 

ใชเครื่องปองกันการหายใจ  
ทําเปนระบบปดและดูดระบายอากาศ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 

ทางผิวหนัง  
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆ หรือ
อาบนํ้า 

ทางดวงตา  
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ  
ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  ดูดสารที่หก
ออกมาดวยเครื่องดูดฝุนแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย เครื่องปองกัน
สวนบุคคล : ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

EU Classification  
Symbol: T 
R: 45-48/23 
S: 53-45 
Note: [E] 
UN Classification  
UN Hazard Class: 9 
UN Pack Group: III 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-90S2590 เก็บในภาชนะปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนของแข็งในรูปเสนใยสีขาว เทา เขียวหรือเหลือง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: (For fibres longer than 5 um with an aspect ratio equal to or greater than: 3:1 as determined by the membrane filter method at 
400-450X magnefication (4-mm objective) phase contrast elimination) 0.1 fibre/cc as TWA; A1 (confirmed human carcinogen); 
(ACGIH 2004) 
MAK: Carcinogen category: 1; (DFG 2004)  EU OEL: 0.1 fibres/cc (EU 2003) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได อยางไรก็ตามการ
ปนเปอนจะเร็วกวามาก ถาเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอปอด ทําใหปอดเกิดเปนพังผืดและมะเร็งปอดชนิดที่เรียกวา 
mesothelioma สารน้ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว (สลายตัว) : ดูหมายเหตุ 
ความหนาแนน : 2.2-2.6 g/cm3 

การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 

หมายเหตุ 

สารน้ีสามารถทนความรอนไดถึง 500   ํC และเกิดการสลายตัวอยางสมบูรณที่อุณหภูมิ 1000   ํC  อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับ
สัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ หามนําชุดทํางานกลับบาน คําแนะนําใน Card น้ีใชกับแอสเบสตอสในรูปอื่นๆไดดวย 
สารน้ีมีช่ือการคา คือ Avibest C, 7-450 asbestos, Calidria RG 144, Calidria RG 600, Calidria RG 100, Hooker no.1 chrysotile asbestos, 
K 6-30, Plastibest 20, RG 600, 5RO4, Sylodex, Cassiar AK, Cassiar A 65, Fritmag, P 3-50 และ P 4-20 มี CAS number อื่น:132207-32-0  

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 


