
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 1999 
                                                                          Glucinium 
CAS#               :  7440-41-7               Be 
RTECS#          :  DS1750000                 Molecular mass : 9.0 
UN#                 :  1567                                        
EC Annex 1 Index # :  004-001-00-7 
EC/EINECS #  :  231-150-7 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได หามอยูใกลเปลวไฟ  ผงดับเพลิงชนิดพิเศษ  ทรายแหง 

หามใชสารดับเพลิงชนิดอื่น 
การระเบิด อนุภาคละเอียดฟุงกระจายใน

อากาศเกิดเปนสวนผสมที่
ระเบิดได 

ปองกันการสะสมของฝุนผง 
ของสาร ทําเปนระบบปด  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดจากฝุนสารได 

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจาย 
ของฝุนสาร  

หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ หายใจถ่ีๆ เจ็บคอ ออนเพลีย 
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง แดง 
  

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางดวยผิวหนังดวยนํ้ามากๆ 
หรืออาบนํ้า   

ทางดวงตา ตาแดง ปวด สวมหนากากปองกัน 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 
เก็บกวาดสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืน
กอนเพ่ือปองกันไมใหเกิดฝุน แลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได  
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท 
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว  Note: E 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+ 
R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23 
S: 53-45 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 4.1 
UN Pack Group: II  
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GTF3-II 
NFPA Code: H3; F1; R0 

เก็บแยกจากกรดแก  ดาง  ตัวทําละลายchlorinated  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผงสีขาวถึงสีเทา 
อันตรายทางกายภาพ : ฝุนสารหรือสารที่เปนเม็ดเล็กๆ เกิดการระเบิดได ถาสัมผัสกับอากาศ 
อันตรายทางเคมี : สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรดแกและดางแก ทําใหเกิดกาซไวไฟ/ระเบิดได (ไฮโดรเจน ดู ICSC 0001) 
เมื่อผสมกับตัวทําละลาย Chlorinated ทําใหเกิดเปนสวนผสมท่ีไวตอการกระทบกระเทือน เชน carbon tetrachloride และ 
trichloroethylene 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.002 mg/m³ as TWA, 0.01 mg/m³ as STEL; A1 (confirmed human carcinogen); 
(ACGIH 2004). Intended change 0.00002 mg/m³ Skin, Inhal. SEN (ACGIH 2005). 
MAK: sensitization of respiratory tract and skin (Sah); Carcinogen category: 1; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองของสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได  
โดยการปนเปอนจะเร็วขึ้น เมื่อเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : ละอองของสารจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ การหายใจเอาฝุนหรือควันอาจทํา
ใหเปนปอดบวมจากสารเคมี การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การสัมผัสสารทางผิวหนังในระยะยาวหรือไดรับซ้ํา ๆ อาจทําใหผิวหนังไวตอสิ่ง
กระตุน  การสูดดมฝุนสารซ้ําๆ หรือระยะยาวทําใหเกิดโรค chronic beryllium disease (ไอ นํ้าหนักลด ออนเพลีย)  
สารน้ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : สูงกวา 2500   ํC 
จุดหลอมเหลว : 1287   ํC 

ความหนาแนน : 1.9 g/cm³ 
การละลายในนํ้า : ไมละลาย 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ  หามนําชุดทํางานกลับบาน 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนมกราคม 2008 ในสวนการเก็บรักษา 

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


