
ชื่อสารเคมี  FORMIC ACID กรดฟอรมิก ICSC :0485 

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : กันยายน 1997 
 Hydrogen carboxylic acid  

Methanoic acid  
Aminic acid  
Formylic acid 

CAS # 64-18-6 HCOOH 
RTECS # LQ4900000 Molecular mass: 46 
UN# 1779  
EC Annex 1 Index # 607-001-00-0  
EC/EINECS # 200-579-1  

 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ติดไฟได หามอยูใกลเปลวไฟ  

 
ใชผงดับเพลิง โฟมที่ทนตอ
แอลกอฮอล น้ําฉีด 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 69   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศที่ระเบิดได

ที่อุณหภูมิสูงกวา 69   ํC  ทําเปน
ระบบปด ทําการระบายอากาศ

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม เจ็บคอ ไอ รูสึกปวดแสบปวดรอน 

หายใจถี่ๆ หายใจลําบาก หมดสติ 
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง (ดู หมาย
เหตุ)

มีการดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่ง
นั่งครึ่งนอน นําสงแพทย

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ปวด ผิวหนังพุพอง 
ผิวหนังไหมอยางรุนแรง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
ดวยน้ําจํานวนมากๆ หรืออาบน้ํา 
นําสงแพทย

ทางดวงตา ปวด ตาแดง เปนแผลไหมลึกอยาง
รุนแรง ตาพรา 

สวมเครื่องปองกันใบหนาหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตาที่มีเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
จากนั้นนําสงแพทย

การกลืนกิน เจ็บคอ รูสึกปวดแสบปวดรอน ปวด
ทอง ทองเปนตะคริว อาเจียน ทองเสีย 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก หามทําใหอาเจียน นําสง
แพทย

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ทําการสะเทินสาร
ใหเปนกลางอยางระมัดระวัง ทําการสะเทินสารใหเปนกลางดวย
สารละลายดางออน (เชน disodium carbonate) อยางระมัดระวัง 
จากนั้นลางสวนที่เหลือดวยน้ําจํานวนมาก หามปลอยสารนี้ออกสู
สิ่งแวดลอม (เครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมทั้ง
เครื่องชวยหายใจติดตัว)

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว Note: B 
EU Classification  Symbol: C 

R: 35 S: (1/2-)23-26-45 

UN Classification 
UN Hazard Class: 8 UN Pack Group: II  



 

ชื่อสารเคมี  FORMIC ACID กรดฟอรมิก ICSC :0485 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-89 
NFPA Code: H3; F2; R0; 

เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง ดางแก กรดแก อาหารและ
อาหารสัตว เก็บในภาชนะปดสนิท เก็บในหองที่มีการระบายอากาศ
ที่ดี 

ขอมูลสําคัญ

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวควันไมมีสี มีกลิ่นฉุน
อันตรายทางเคมี : สารนี้สลายตัวเมื่อไดรับความรอนและเมื่อสัมผัสกับกรดแก (ซัลฟูริก เอซิด) ทําใหเกิดคารบอนมอนอกไซด  สารนี้เปน
กรดแกปานกลาง ทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดซ ทําปฏิกิริยารุนแรงกับดางแกทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด ทําลสย
พลาสติกและโลหะหลายชนิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 ppm, 9.4 mg/m³ as TWA; 10 ppm, 19 mg/m³ as STEL (ACGIH 1996). 
EU OEL: 5 ppm, 9 mg/m³ as TWA (EU 2006). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :  สารนี้กัดกรอนอยางมากตอดวงตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ กัดกรอนเมื่อกลืนกิน การหายใจไอของ
สารนี้เขาไปอาจทําใหเกิดปอดบวมน้ํา (ดู หมายเหตุ) สารนี้อาจมีผลตอการเมตาบอลิกของพลังงาน ทําใหเกิดภาวะ acidosis. 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 101°C ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.6 

จุดหลอมเหลว : 8°C ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.03 

ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.2 จุดวาบไฟ : 69°C 

การละลายในน้ํา : ละลายได อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 520°C 

ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 4.6 คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 18-51 

 สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : -0.54 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สารนี้เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

หมายเหตุ 
อาการปอดบวมน้ํามักจะไมปรากฏจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังนั้นตองใหพัก และให
แพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาระบบการหายใจที่เหมาะสมในทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมสามารถใชกลิ่น
ของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ขอมูลของ Card มีการปรับปรุงบางสวนใน
เดือน มกราคม 2008 ดูหัวขอ คาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

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 

 


