
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : กันยายน 1993 
Selenium hydride (บรรจุถัง) 

CAS#              :   7783-07-5  H2Se 
RTECS#         :   MX1050000  Molecular mass: 81.0 
UN#                :   2202  
EC Index #      :   034-002-00-8 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก หามอยูใกลเปลวไฟ 
หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง 
ปลอยใหไฟคอยๆดับไปเอง 
ในกรณีอื่นดับไฟดวย 
สารดับเพลิงผง คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของกาซ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวาง
ที่ปองกันการระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ  
หายใจลําบาก  คล่ืนไส 
เจ็บคอ ออนเพลีย 

ทําเปนระบบปด 
และดูดระบายอากาศ  
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์   
พักในทาครึ่งน่ัง-ครึ่งนอน   
ถาจําเปนใหชวยหายใจ  นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง เมื่อสัมผัสสารเกิด 
อาการนํ้าแข็งกัด    

สวมถุงมือปองกันความเย็น อาการนํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้า
มากๆ หามถอดเสื้อผาที่เปอน
สารเคมีออก   

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  สวมแวนนิรภัยหรือสวมหนากาก ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
ดูดระบายอากาศ  หามฉีดนํ้าลงบนของเหลวโดยตรง   
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 23/25-33-50/53 
S: (1/2-)-20/21-28-45-60-61 
Note: [A] 

UN Hazard Class: 2.3 
UN Subsidiary Risks: 2.1 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-20G2TF เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง เก็บในที่เย็น  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ :  กาซหนักกวาอากาศ และอาจไหลไปตามแนวพื้น จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได 
 

HYDROGEN SELENIDE ไฮโดรเจน ซีลีไนด ICSC :0284 



ขอมูลสําคัญ 

อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนสูงกวา 100   ํC ไดสารพิษและไวไฟ รวมทั้ง Selenium (ICSC 0072) และ Hydrogen  
(ICSC 0001) สารน้ีเปนสารรีดิวซอยางแรงและทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด 
เมื่อสารสัมผัสกับอากาศจะปลอยควันพิษและกัดกรอนของ selenium dioxide (ICSC 0946) 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.05 ppm as TWA; (ACGIH 2004).  
MAK: 0.015 ppm, 0.05 mg/m³; Peak limitation category: I(2); Carcinogen category: 3B; Pregnancy risk group: C; (DFG 2004).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม  
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดเร็วมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอดวงตาและทางเดินหายใจ  การสูดดมกาซอาจทําใหปอดอักเสบ  การไดรับ
สัมผัสสารในปริมาณสูงอาจทําใหเสียชีวิตได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  สารอาจมีผลตอตับ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :  -41   ํC 
จุดหลอมเหลว : -66   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 2.1 (ของเหลว) 
การละลายในนํ้า , ml/100ml ท่ี 22.5  ํC : 270 

ความดันไอ, kPa ท่ี 21  ํC : 878 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.8 
จุดวาบไฟ : กาซไวไฟ 

หมายเหตุ 

ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารได   
ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว   
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
EU classification และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

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 


