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Hydrobromic acid 

CAS#              :   10035-10-6  HBr  
RTECS#         :   MW3850000  Molecular mass: 80.9 
UN#                :   1048 (anhydrous)  
EC Annex 1 Index # : 035-002-00-0 
EC/EINECS #  : 233-113-0 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อไดรับความ

รอนอาจทําใหความดัน
เพ่ิมขึ้นซึ่งเสี่ยงตอการระเบิด 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและ
การระเบิดเมื่อสารสัมผัสกับ
โลหะแลวเกิดกาซไฮโดรเจน 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า แตหลีกเล่ียง
ไมใหสารโดนน้ํา 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน 

ไอ เจ็บคอ หายใจลําบาก 
หายใจถ่ีๆ อาการอาจเกิดขึ้น
ภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์   
พักในทาครึ่งน่ัง-ครึ่งนอน   
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง เมื่อสัมผัสสารเกิดอาการ
นํ้าแข็งกัด    
แดง  ปวด แผลพุพอง 

สวมถุงมือปองกันความเย็นและเสื้อผา
ปองกัน 

อาการนํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้า
มากๆ หามถอดเสื้อผาที่เปอน
สารเคมีออก  นําสงแพทย   

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
ไหมลึกรุนแรง 

สวมเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ดูดระบายอากาศ  หามฉีดนํ้าลงบนของเหลวโดยตรง  กําจัดกาซของสารดวยการพน
นํ้าเปนละออง  สวมชุดปองกันกาซพิษรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1048 or 20G2TC  
NFPA Code: H 3; F 0; R 0; 

เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได  ดูอันตรายทางเคมี 
เก็บในที่เย็น แหง ทําการระบายอากาศตามแนวพ้ืน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ :  กาซของสารหนักกวาอากาศ 
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ขอมูลสําคัญ 

อันตรายทางเคมี : สารละลายในนํ้าเปนกรดแก  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับดางและมีฤทธิ์กัดกรอน  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ
สารออกซิไดซอยางแรงและสารประกอบอินทรียหลายชนิดทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด  สารทําลายโลหะหลายชนิดทํา
ใหเกิดกาซไวไฟและระเบิดได (hydrogen ดู ICSC 0001) 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 ppm (Ceiling value); (ACGIH 2004). 
MAK: 2 ppm, 6.7 mg/m³; Peak limitation category: I(1); Pregnancy risk group: D (DFG 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของกาซในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจ ุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ  การสูดดมกาซของสารอาจทําใหเกิดอาการปอด
บวมนํ้า(ดูหมายเหตุ) การระเหยของของเหลวอยางรวดเร็วอาจทําใหเกิดนํ้าแข็งกัด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -67   ํC 
จุดหลอมเหลว : -87   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.8 

การละลายในนํ้า ,  g/100 ml ท่ี 20   ํC : 193 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํC : 2445 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.8 

หมายเหตุ 

ปริมาณของสารท่ีไดรับจากการทํางานในเวลาใด ๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน อาการปอดบวมนํ้า มักจะไม
ปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกต
อาการ ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่อง
เตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารได  หามพนนํ้าบนถังบรรจุที่รั่ว (หลีกเล่ียงการผุกรอนของถังบรรจุ)  
ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว  
UN number อื่น คือ 1788 Hydrobromic acid (solution), hazard class 8.  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
และ การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนกรกฎาคม 2007 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
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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 


