
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1993 
CAS#              :    7782-49-2                           Se 
RTECS#         :    VS7700000                         Atomic mass : 79.0                                                              
EC#                 :    034-001-00-2 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน  
(หรือกาซ)ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามสัมผัสกับสารออกซิไดซ 

ใชสารดับเพลิงผง สารดับเพลิง 
AFFF โฟม หรือ
คารบอนไดออกไซด  หามใชนํ้า 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือระเบิด
เมื่อสัมผัสกับสารออกซิไดซ 

  

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ระคายเคืองจมูก ไอ เวียนศีรษะ 
ปวดศีรษะ หายใจลําบาก คล่ืนไส 
เจ็บคอ อาเจียน ออนเพลีย อาการ
อาจเกิดภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ผิวไหม ปวด สีผิวเปล่ียน 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ลางผิวหนังดวยนํ้าจํานวนมาก
หรืออาบนํ้า นําสงแพทย ถอด
เสื้อผาที่เปอนสารเคมีออกและ
แยกเก็บตางหาก 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน รสเฝอน ทองเสีย หนาวสั่น  
เปนไข (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก ทําใหอาเจียนออกมา 
(ถาผูปวยมีสติ) นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

หามลางลงทอระบายนํ้า เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะท่ีปด
สนิท ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บ
สวนที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไปทิ้งในที่ที่ปลอดภัย (ใชเครื่อง
ปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจ P3 filter สําหรับปองกัน
อนุภาคสารพิษ) 

 

ใสในภาชนะผนึกปองกันอากาศ  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification  
Symbol: T 
R: 23/25-33-53 
S: (1/2-)-20/21-28-45-61 
UN Classification 

 

SELENIUM (powder) ซิลิเนียม (ผง) ICSC :0072 



การเก็บรักษา 
เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่แหง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของแข็งไมมีกล่ินมีหลายรูปแบบ เปนของแข็งรูปอสัณฐานสีแดงแกออกนํ้าตาลถึงสีดําออกนํ้าเงิน หรือ
ผลึกใสสีแดง หรือผลึกสีเทาโลหะจนถึงดํา 
อันตรายทางเคมี : ถาใหความรอนสารจะใหควันพิษ สารทําปฏิกิริยาอยางแรงกับสารออกซิไดซและกรดแก สารทําปฏิกิริยากับนํ้าที่ 50   ํC 
ไดเปนไฮโดรเจนที่ไวไฟและระเบิดได (ดู ICSC001) และกรดซีลีเนียส  ทําปฏิกิริยาที่ใหไฟลุกเปลงแสงหากไดรับความรอนเล็กนอยเมื่อ
ถูกกับฟอสฟอรัสและโลหะ เชน นิเกิล สังกะสี โซเดียม โปแตสเซียม และพลาตินัม 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.2 mg/m3 as TWA; (ACGIH 2004) 
MAK: (Inhalable fraction) 0.05 mg/m3; Peak limitation category: II(4); Carcinogen category: 3B; Pregnancy risk group: C; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC เกิดการระเหยไดนอยมาก อยางไรก็ตามปริมาณของอนุภาคสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วจนถึงจุดอันตราย ถามีการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตาและทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง การสูดฝุนสารอาจทําใหเกิดปอดบวมนํ้า 
(ดูหมายเหตุ)  การสูดควันสารเขาไปอาจทําใหเกิดอาการหายใจไมออก หนาวสั่น เปนไขและหลอดลมอักเสบ ผลน้ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังอาจทําใหผิวหนังเกิดอาการอักเสบ สารอาจมีผล
ตอทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และผิวหนัง ทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ไอ ผิวเปนสีเหลืองหรือสีผิวเปล่ียนไป เล็บเสีย ลมหายใจมี
กล่ินกระเทียม และฟนเสีย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 685   ํC 
จุดหลอมเหลว : 170-217   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 4.8 

การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 0.1 

หมายเหตุ 
หามนําชุดทํางานกลับบาน 

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 


