
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2002 
Ramor  
Thallium (metal) 

CAS#                        :    7440-28-0                         Tl H19 
RTECS#                   :    XG3425000                        Atomic mass : 204.4                                                             
UN#                          :    3288 
EC Annex 1 Index#  :    081-001-00-3 
EC/EINECS#            :   231-138-1 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ เมื่อไฟไหมใหควัน(หรือกาซ) 

ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 
 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ปวดทอง คล่ืนไส อาเจียน  
ปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวดขา  
ตาพรา ผมรวง กระวนกระวาย ชัก 
หัวใจเตนเร็ว ดูหมายเหตุ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ปวดทอง คล่ืนไส 
อาเจียน ปวดศีรษะ ออนเพลีย 
ปวดขา ตาพรา ผมรวง กระวน
กระวาย ชักเกร็ง หัวใจเตนเร็ว  
ดูหมายเหตุ 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา  
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง คล่ืนไส อาเจียน  
ปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวดขา  
ตาพรา ผมรวง กระวนกระวาย ชัก 
หัวใจเตนเร็ว ดูหมายเหตุ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

ทําใหอาเจียน (ถาผูปวยมีสติ)  
ด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท เก็บสารที่เหลือ
อยางระมัดระวัง นําไปทิ้งในที่ที่ปลอดภัย  หามปลอยสารน้ีออกสู
สิ่งแวดลอม (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจ P3 
filter สําหรับปองกันอนุภาคสารพิษ) 

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว   

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+ UN Hazard Class: 6.1 
R: 26/28-33-53 UN Pack Group: I 
S: (1/2-)13-28-45-61   

 

THALLIUM ธัลเลียม ICSC :0077 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT5-I เก็บแยกจากกรดแก ฟลูออรีน สารฮาโลเจนอื่นๆ อาหารและอาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนโลหะเน้ือออนมาก สีฟาขาว เปล่ียนเปนสีเทาเมื่อสัมผัสกับอากาศ  
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยากับกรดแก  ทําปฏิกิริยากับฟลูออรีนและสารฮาโลเจนอื่นๆ ที่อุณหภูมิหอง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 mg/m3 as TWA (skin) (ACGIH 2001) 
MAK: IIb (not established but data is available) (DFG 2005) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC เกิดการระเหยไดนอยมาก อยางไรก็ตามปริมาณของอนุภาคสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วจนถึงจุดอันตราย ถามีการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีอาจมีผลตอทางเดินอาหาร ระบบประสาท ไต และระบบหัวใจและหลอดเลือด  อาจทําให
ผมรวงและเล็บฝอได  การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตไดหากกลืนกินเขาไป  ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของ
แพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทและอาจทําใหผมรวง
ได จากการทดลองในสัตวพบวาสารน้ีอาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือการพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 1457   ํC 
จุดหลอมเหลว : 304   ํC 

ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 11.9 
การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  การสะสมสารน้ีในรางกายอาจเกิดขึ้นไดตลอดหวงโซอาหาร ตัวอยางเชน สิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าจืด  สารน้ี
อาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจเปนพิเศษตอสัตวปกและสัตวเล้ียงลูกดวยนม ควรไดรับคําแนะนําเปนอยางมากเพ่ือ
ไมใหสารน้ีเกิดการปลอยออกสูสิ่งแวดลอม  สารน้ีอาจมีผลกระทบระยะยาวตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า 

หมายเหตุ 
อาการเกิดพิษจากธัลเลียมแบบเฉียบพลัน ตามปกติจะเกิดขึ้นชาๆ  อาการของระบบทางเดินอาหาร (คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง) โดยทั่วไป
จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ช่ัวโมง หลังจากไดรับสัมผัสสาร  แตอาการผิดปกติทางระบบประสาทและอาการอื่นๆ อาจเกิดขึ้นหลังจาก 2-5 วัน
แลวอันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  หามนําชุดทํางานกลับบาน  ดู ICSC 
0336 (Thallium sulfate), 1221 (Thallium carbonate) 

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 


