
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Hydrofluoric acid, anhydrous (บรรจุถัง) 

CAS#              :   7664-39-3  HF 
RTECS#         :   MW7875000  Molecular mass: 20.0 
UN#                :   1052  
EC Index #      :   009-002-00-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ การเกิดปฏิกิริยาหลายๆ
ปฏิกิริยาอาจทําใหเกิดไฟไหม
หรือการระเบิด 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม 

การระเบิด   กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า แตหามไมให
ฉีดนํ้าโดนสารโดยตรง 
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ มึนงง   

ปวดศรีษะ หายใจลําบาก  คล่ืนไส 
หายใจถ่ีๆ เจ็บคอ อาเจียน  
อาการอาจเกิดภายหลัง(ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์   
พักในทาครึ่งน่ัง-ครึ่งนอน   
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง  ปวด ผิวหนัง
ไหมรุนแรง 
แผลพุพอง (ดูการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรือ
อาบนํ้า  นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากากหรือ 
สวมเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน 
ทองเสีย คล่ืนไส อาเจียน 
ออนเพลีย ลมฟุบ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ดูดระบาย
อากาศ กําจัดกาซของสารดวยการพนนํ้าเปนละออง   
สวมชุดปองกันกาซพิษรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification UN Classification 

Symbol: T+, C 
R: 26/27/28-35 
S: (1/2-)-7/9-26-36/37/39-45 

UN Hazard Class: 8 
UN Subsidiary Risks: 6.1 
UN Pack Group: I  

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80S1052 or 80GCT1-I  
NFPA Code: H 3; F 0; R 2; 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
ดูอันตรายทางเคมี  เก็บในที่เย็น เก็บในหองที่มีการถายเทอากาศท่ีดี 
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ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวระเหยเปนควันหรือกาซที่ไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารมีฤทธิ์เปนกรดแก  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับดางและมีฤทธิ์กัดกรอน  สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ
สารประกอบหลายชนิดทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด  สารทําลายโลหะ แกว พลาสติกบางชนิด ยางและสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (as F) 0.5 ppm as TWA, 2 ppm (Ceiling value); BEI issued; (ACGIH 2005).  
MAK: 1 ppm, 0.83 mg/m³; Peak limitation category: I(2); Pregnancy risk group: C; MAK: BAT 7 mg/g creatinine; (DFG 2005).). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม ทางผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของกาซในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจ ุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา  ผิวหนัง และทางเดินหายใจ  การสูดดมกาซหรือไอสารอาจทําใหเกิดอาการ
ปอดบวมนํ้า(ดูหมายเหตุ) สารอาจทําใหระดับแคลเซียมในเลือดตํ่า (hypocalcemia) การไดรับสัมผัสสารเกินกวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัส
ไดจากการทํางานอาจทําใหเสียชีวิตได  ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได  ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  สารอาจทําใหเกิด fluorosis 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :  20   ํC 
จุดหลอมเหลว : -83   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.0 ของเหลว ที่ 4   ํC 

การละลายในนํ้า : ละลายดีมาก 
ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํC : 122 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 0.7 

หมายเหตุ 

ปริมาณของสารท่ีไดรับจากการทํางานในเวลาใด ๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน อาการปอดบวมนํ้า มักจะไม
ปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกต
อาการ ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซ
เหลว อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ 
UN number ของ hydrogen fluoride ใน aqueous solution: 1790, hazard class 8, subsidiary hazard 6.1, pack group I (>60%) 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนเมษายน 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
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 


