
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 2001 
Arsenic trihydride Hydrogen arsenide  Arsenic hydride  

CAS#               :  7784-42-1                 AsH3 
RTECS#          :  CG6475000                Molecular mass : 77.9  
UN#                 :  2188 
EC Annex 1 Index #  :   033-006-00-7                           
EC/EINECS # :  232-066-3 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก  ระเบิดได หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่ 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง ปลอย
ใหไฟคอยๆดับไปเอง 
ในกรณีอื่นใหดับไฟดวยผงดับเพลิงผง 
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
กาซ/อากาศท่ีระเบิดได 

ทําเปนระบบปด  ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวาง
ที่ปองกันการระเบิดได  
ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน การตอสายดิน) 
ถาสารอยูในสถานะของเหลว  
หามใหเกิดการเสียดสีหรือ
กระทบกระเทือน 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดทอง สับสน มึนงง 

ปวดศรีษะ คล่ืนไส  
หายใจถ่ีๆ อาเจียน ออนเพลีย 
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง การสัมผัสของเหลว :  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 

สวมถุงมือปองกันความเย็น 
และเสื้อผาปองกัน  

นํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้ามากๆ 
หามถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา การสัมผัสของเหลว :  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 

สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่ ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด ปดถังหรือเคล่ือนยายออกไปพ้ืนที่โลงและปลอดภัย 
ถาสารอยูในสถานะของเหลว หามลางสารที่หกลงทอระบายนํ้า หามฉีดนํ้าลงบนสารที่เปนของเหลวโดยตรง 
หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม ใชเครื่องปองกันพิเศษชนิดปองกันกาซของสารเคมี: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20G2TF 
NFPA Code: H 4; F 4; R 2; 

ถาอยูในอาคารเก็บในหองที่กันไฟได 
ทําการดูดระบายอากาศตามแนวพ้ืน  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี  มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : กาซของสารหนักกวาอากาศ และสามารถไหลไปตามพ้ืนจึงทําใหติดไฟในระยะหางออกไปได สามารถเกิดประจุ
ไฟฟาสถิตเมื่อกาซเกิดการไหลหรือการเขยา 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนและภายใตอิทธิพลของแสงและความช้ืน ทําใหเกิดควันพิษของอารเซนิก 
ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรงทําใหเกิดอันตรายจากการระเบิด  สารท่ีสลายตัวอาจเกิดการระเบิดไดเมื่อเกิดการกระทบกระเทือน 
การเสียดสี หรือการกระแทก 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.05 ppm as TWA; Intended change( TLV: 0.005 ppm A4 (not classifiable as a human 
carcinogen);) (ACGIH 2005).MAK: IIb (not established but data is available) (DFG 2007). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ  
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นจนถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็วหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : การระเหยของสารเหลวอยางรวดเร็วอาจเกิดอาการนํ้าแข็งกัด สารมีผลตอเลือดทําใหเกิดการ
ทําลายเม็ดเลือดแดงและทําใหไตวาย  ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง  การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได  ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : เปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -62   ํC 
จุดหลอมเหลว : -116   ํC 
การละลายในนํ้า, ml/100ml ท่ี 20  ํ C  : 20 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 1043 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.7 
จุดวาบไฟ : กาซไวไฟ 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 4.5-78 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
อาการเกิดพิษ มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง หรือไดถึง 2-3 วัน ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่
ไดรับพิษจากสารน้ี  ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว  ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว   
ศึกษา ICSC 0013 Arsenic  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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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 


