
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1995 
alpha-Fluoroacetic acid Monofluoroacetic acid  FAA  

CAS#              :   144-49-0  C2H3FO2 / CH2FCOOH 
RTECS#         :   AH5950000  Molecular mass: 78.0  
UN#                :   2642 
EC Annex 1 Index#  : 607-081-00-7  
EC/EINECS #  :  205-631-7 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ  
เมื่อไฟไหมใหควัน(หรือกาซ) 
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟไดทุก
ประเภท 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

หลีกเล่ียงการสัมผัสสารทุกกรณี 

ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม ไอ  หายใจลําบาก  คล่ืนไส 
เจ็บคอ อาเจียน นํ้าลายไหลมาก 
หมดความรูสึกและรูสึกซา 
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
(ดูหมายเหตุ) หัวในเตนไมเปนจังหวะ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์   
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน   
หากจําเปนใหชวยหายใจ   
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม 
แดง  ผิวหนังไหมรุนแรง  ปวด 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรือ
อาบนํ้า  นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาพรา  ไหมลึกรุนแรง  สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง  ชัก  
(ดูการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก   
ทําใหอาเจียน(เฉพาะผูที่มีสติ) 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
เก็บหรือตักสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท   
หามลางสารท่ีหกลงทอระบายน้ํา  เก็บกวาดสวนที่เหลืออยาง
ระมัดระวัง  นําไปทิ้งในที่ปลอดภัย   
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจติดตัวสําหรับกาซ
หรือไอของสารเคมีอินทรีย   

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ  เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการ
แตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใส
ในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท   
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+, N 
R: 28-50 
S: (1/2-)20-22-26-45-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: I 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT2-I เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว   

เก็บในหองที่มีการถายเทอากาศที่ดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผลึกไมมีสี  ไมมีกล่ิน 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน ทําใหเกิดควันที่มีพิษมาก รวมทั้ง fluorides 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: for Sodium fluoroacetate 0.05 mg/m³; (skin); (ACGIH 2004).  
MAK: for Sodium fluoroacetate 0.05 mg/m³ (Inhalable fraction) Peak limitation category: II(2) skin absorption (H); (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม ทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน  
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได โดยการปนเปอนจะ
เร็วขึ้น ถาถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร 

ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารจะกัดกรอนดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ  สารอาจมีผลตอหัวใจ ระบบประสาท
สวนกลาง ไต ทําใหการทํางานเสียไป รวมท้ัง หัวใจลมเหลวและไตวาย  การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได  ผลอาจเกิดภายหลัง 
ควรไดรับการดูแลจากแพทย ดูหมายเหตุ   

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 165   ํC 
จุดหลอมเหลว : 35.2   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.37 

การละลายในนํ้า : ละลาย 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.061 
(โดยประมาณ) 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรระมัดระวังตอสัตวเล้ียงลูกดวยนมเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 

อาการตอระบบประสาทสวนกลาง หัวใจ และไตวายจะยังไมเกิดขึ้นจนกระทั่งเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง  
ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ไดรับพิษจากสารน้ี  ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2004 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ,EU classification  
และการจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  

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 


