
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Arsenic III chloride Arsenous chloride  

CAS#            :  7784-34-1                      AsCl3 
RTECS#         :  CG1750000                          Molecular mass : 181.2 
UN#                :  1560                                       
EC Index #     :  033-002-00-5 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อโดนไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 

หามสัมผัสนํ้าและโลหะ  กรณีเกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง: 
หามใชนํ้าดับไฟ 

การระเบิด มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม
และการระเบิดเมื่อสารสัมผัส
กับนํ้าและโลหะ 

  

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดศรีษะ ไอ หายใจลําบาก 

เจ็บคอ (ดูการกลืนกิน) 
ทําเปนระบบปด 
ทําการดูดระบายอากาศ  

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง แดง ปวด 
  

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน  ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง  ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย คล่ืนไส 
อาเจียน ช็อกหรือลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่ ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 
หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะพลาสติกที่
ปดสนิทใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย 
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่
ปลอดภัย 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได  
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท 
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว  เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 23/25-50/53 
S: (1/2-)-20/21-28-45-60-61 
Note: [A] 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: I 

 

 
 

ARSENIC TRICHLORIDE อาเซนิก ไตรคลอไรด ICSC :0221 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT4-I  
NFPA Code: H 3; F 0; R 0; 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็นและแหง 
ทําการดูดระบายอากาศตามแนวพ้ืน  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวที่เปนควันได เปนมัน ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน ทําใหเกิดกาซพิษ คือ ไฮโดรเจนคลอไรด (ICSC 0163) และอารเซนิกออกไซด 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับความช้ืนในอากาศหรือนํ้า ทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนคลอไรด (ICSC 0163)  
สารทําลายโลหะหลายชนิด ทําใหเกิดกาซไวไฟ/ระเบิด (ไฮโดรเจน ICSC0001) 
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 : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสาร และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศเกิดการปนเปอนและเปนอันตรายไดอยางรวดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : สารจะทําใหเกิดการระคายเคืองอยางรุนแรง ตอดวงตา  ผิวหนัง และทางเดินหายใจ  
สารมีผลตอการทํางานของทางเดินอาหาร หลอดเลือดหัวใจ  ระบบประสาทสวนกลาง ทําใหเกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลําไส 
(gastroenteritis) เกิดภาวะขาดนํ้าและเกลือแร หัวใจทํางานผิดปกติ  ช็อก ชัก การไดรับสัมผัสสารเกินกวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจาก
การทํางานอาจทําใหเสียชีวิตได  ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได  ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การสัมผัสทางผิวหนังซ้ําๆ หรือระยะยาวอาจทําใหเกิดผิวหนังอักเสบ สารจะมีผล
ตอเยื่อบุผิวหนัง ผิวหนัง ระบบประสาทสวนปลาย ตับ และไขกระดูก ทําใหเม็ดสีผิวผิดปกติ เกิดการหนาตัวของผิวหนัง(hyperkeratosis) 
เยื่อบุจมูกทะเล เสนประสาทอักเสบ(neuropathy) ตับถูกทําลายและโลหิตจาง  สารน้ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษย จากการทดลองใน
สัตวทดลองพบวาสารน้ีอาจทําใหทารกมนุษยพิการได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 130.2   ํC 
จุดหลอมเหลว : -16   ํC 
ความหนาแนน : 2.1 g/cm³ 
การละลายในนํ้า , g/100ml : ทําปฏิกิริยากับนํ้า 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 1.17 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 6.3 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.06 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอาจอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษกับสิ่งมีชีวิตในดินและนํ้า หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
จุดหลอมเหลวไดจากเมื่อสารเกิดการสูญเสียนํ้าผลึก  อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  
ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ  หามนําชุดทํางานกลับบาน  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
และการจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  
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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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


