
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชี่อผลิตภัณฑ FORMIC ACID 98-100 %, R. G., REAG. ACS, REAG. PH. EUR.  
ชื่อสาร         FORMIC ACID >=90%            

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

สูตร   CH2O2 
CAS #:  64-18-6            SARA 313 : ใช 
หมายเลข RTECS:   LQ4900000 
ชื่อพอง Acide formique (French) *   Acido formico (Italian) *   Ameisensaeure (German) *   Aminic acid *   
Formic acid (ACGIH:OSHA) *   Formylic acid *   Hydrogen carboxylic acid *   Kwas metaniowy (Polish) *   
Kyselina mravenci (Czech) *   Methanoic acid *   Mierenzuur (Dutch) *   RCRA waste number U123  
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 

ขอมูลสําหรับสภาวะฉุกเฉิน   
  ไหมไฟได (สหรัฐอเมริกา) ติดไฟได (สหภาพยุโรป).  กัดกรอน.  เปนอันตรายเมื่อสูดดม.  เปนอันตรายเมื่อกลืน
กิน.  ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง.  สารที่อาจกระตุนใหเกิดอาการแพ.  
   อวัยวะเปาหมาย:   ตับ.  ไต.   
ระดับอันตรายของ HMIS   
   สุขภาพ:   3*  
  ความไวไฟ:   2  
  ความไวตอปฏิกิริยา:   1  
ระดับอันตรายของ NFPA  
  สุขภาพ:   3  
  ความไวไฟ:   2  
  ความไวตอปฏิกิริยา:   1 
*มีความเปนอันตรายเรื้อรังเพิ่มเติม. 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเปนพิษ 
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มาตรการปฐมพยาบาล 

กรณีท่ีไดรับสารทางปาก  
  เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย.  หามทําใหอาเจียน.  
 กรณีที่ไดรับสารโดยทางสูดดม  
  ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ.  ถาหายใจลําบาก,  
ใหออกซิเจน.  
กรณีที่ไดรับสารทางผิวหนัง  
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.   
ถอดเสื้อและรองเทาที่เปอนสาร.  ไปพบแพทย.  
กรณีที่ไดรับสารทางตา  
  ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ  
โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง ไปพบแพทย 
 
 

มาตรการการผจญเพลิง 

ขีดจํากัดของการระเบิด     ตํ่ากวา:     18 %  เกินกวา  57 %  
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง :      540 oC    
ความไวไฟ   :    ไมมีขอมูล  
อุปกรณผจญเพลิง  
  เหมาะสม:   Carbon dioxide, ผงเคมีแหง หรือโฟมที่เหมาะสม.  
การผจญเพลิง  
   อุปกรณปองกัน:   สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิว
หนังและดวงตา.  
  อันตรายเฉพาะเรื่อง:   ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.  ของเหลวซึ่งไหมไฟ 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอปฏิบัติกรณีท่ีหก หรือร่ัวไหล  
  อพยพคนออกจากบริเวณ.  
วิธีปองกันภัยของบุคคล  
 สวมอุปกรณชวยหายใจแบบครบชุด, รองเทาบูท และถุงมือยางแบบหนา.  
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือร่ัวไหล  
 กลบดวยปูนขาวแหงหรือโซดาแอช, เก็บกวาด, เก็บในภาชนะปด และรอการกําจัด.  ระบายอากาศในบริเวณ
ั้น และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว  น 
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การจัดการและการเก็บรักษา 

ขอปฏิบัติการใชสาร  
  ขอปฏิบัติขณะใชสาร:   อยาหายใจเอาไอระเหยเขาไป.  ระวังอยาใหเขาตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผา.  หลีกเลี่ยง
การไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.  
การเก็บรักษา  
  เหมาะสม:   ปดใหสนิท.  เก็บใหหางจากความรอนและเปลวไฟ. .  
สิ่งที่ตองมีเปนพิเศษ:  
  ระบายอากาศออกเปนระยะๆ.  อาจทําใหเกิดความดัน.  เปดอยางระมัดระวัง.  สารดูดความชื้น 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
  ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  ใชในตูดูดควันสารเคมีเทานั้น.  
เครื่องปองกันสวนบุคคล  
  ทางการหายใจ:   เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ  
  มือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.  
  ตา:   แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี.  
  อื่นๆ:   เครื่องปองกันหนา (8 นิ้ว เปนอยางนอย).  
 สุขลักษณะทั่วไป  
  ทําความสะอาดเสื้อผาที่เปอนกอนนํามาใชใหม.  ทิ้งรองเทาที่เปอน.  ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.  
ขีดจํากัดการระเบิด - RTECS  
ประเทศ แหลงที่มา ประเภท คา  
สหัฐอเมริกา ACGIH STEL 10 PPM  
สหัฐอเมริกา ACGIH TWA 5 PPM  
สหัฐอเมริกา มาตรฐาน MSHA ดานอากาศ TWA 5 PPM (9 MG/M3)  
สหัฐอเมริกา OSHA. PEL 8H TWA 5 PPM (9 MG/M3)  
นิวซีแลนด OE      
ขอสังเกต:  ตรวจสอบ ACGIH TLV        
สหัฐอเมริกา NIOSH TWA 5 PPM  
 
ขีดจํากัดการระเบิด  
ประเทศ แหลงที่มา ประเภท คา  
โปแลนด   NDS 5 mg/m3  
โปแลนด   NDSCh 15 MG/M3  
โปแลนด   NDSP - 
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะภายนอก  
  สถานะทางกายภาพ:      ของเหลว   สี:  ไมมีสี  
สมบัติ  คา  ณ อุณหภูมิหรือความดัน  
มวลโมเลกุล     46.03 AMU    
พีเอช      2.2 20 oC    
    ความเขมขน:     2.2 g/l  
จุดเดือด/ขวงการเดือด    100.8 oC   760 mmHg  
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว   8.5 oC      
จุดเยือกแข็ง     7 oC      
ความดันไอ     44.8 mmHg 20 oC    
ความหนาแนนของไอ    1.6 g/l    
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว   N/A    
ถพ./ความหนาแนน    1.2 g/cm3    
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density)   N/A    
ขีดจํากัดการไดกลิ่น    N/A    
เปอรเซ็นตสารระเหยได    N/A    
สารเคมีอินทรียที่ระเหยกลายเปนไอได   N/A    
สัดสวนของน้ํา     N/A    
สัดสวนของตัวทําละลาย    N/A    
อัตราการระเหย     N/A    
ความหนืด     1.8 Pas 20 oC    
แรงตึงผิว     38 mN/m 15 oC    
สัมประสิทธิ์การแบงสวน Log Kow:    -0.54    
อุณหภูมิสลายตัว      N/A    
ขีดจํากัดการระเบิด ตํ่ากวา:     18 %    
  สูงกวา:       57 %    
ความไวไฟ      N/A    
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง     540 oC      
ดัชนีหักเห      1.3721    
คาการหมุนระนาบแสง     N/A    
ขอมูลเบ็ดเตล็ด      N/A    
การละลาย การละลายน้ํา:      ผสมเปนเนื้อเดียว. 
ตัวทําละลายอื่นๆ:       ละลายไดดีมากในอะซิโตน 
ผสมเป นเนื้อเดียวกับแอลกอฮอล  ETHE  
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

ความเสถียร  
  เสถียร:   เสถียร.  
  สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง:   ความชื้น.  
  สารที่ควรหลีกเล่ียง:   ตัวออกซิไดซแรง,  เบสแก,  โลหะที่เปนผงละเอียด.  
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  
  ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คารบอนมอนอกไซด,  คารบอนไดออกไซด.  
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย  
  โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย:   จะไมเกิด  
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ขอมูลทางพิษวิทยา 

วิถีทางที่ไดรับสาร  
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทําใหเกิดแผลไหม.  
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง.  
  การสัมผัสทางตา:   ทําใหเกิดแผลไหม.  
  การสูดดม:   สารนี้ทําใหเนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจสวนบนถูกทําลายอยางรุนแรงมาก.  อาจ
เปนอันตรายหากสูดดม.  
  การกลืนกิน:   อาจเปนอันตรายหากกลืนกิน.  
การทําใหแพ  
   การทําใหแพ:   การไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้งอาจกอใหผูที่แพงายเกิด อาการแพได.  
อวัยวะหรือระบบเปาหมาย  คือ   ไต.  ตับ.  ระบบประสาทสวนกลาง.  เลือด.  
ขอช้ีบงและอาการของการไดรับสาร  
  สารนี้กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ เยื่อเมือก, ระบบทางเดินหายใจสวนบน, ดวงตา, และผิวหนัง.  การสูด
ดมอาจทําใหเกิดการหดเกร็งของกลามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ําของ larynxand bronchi, chemical pneumonitis 
และอาการบวมน้ําที่ปอด.  อาการที่เกิดจากการไดรับสารนี้อาจไดแก รูสึกแสบรอน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลม
ตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, ปวดหัว,คลื่นไส, และอาเจียน.  
ขอมูลดานความเปนพิษ  
  ทางปาก 
เพศหญิง 
2.44 mg/kg 
LDLO 
ขอสังเกต:  หลอดเลือด:  ช็อค.  เลือด:  ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกรวมกับหรือไมรวมกับโลหิตจาง.   
สภาวะทางโภชนาการและเมทาบอลิซึมโดยรวม:  การเปลี่ยนแปลงของ:  Metabolic acidosis. 
ทางปาก 
หนู rat 
1100 mg/kg 
LD50 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการงวงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  
Dyspnea. 
การสูดดม 
หนู rat 
15,000 mg/m3 
LC50 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการงวงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  
Dyspnea. 
ทางปาก 
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หนู mouse 
700 mg/kg 
LD50 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการงวงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  
Dyspnea. 
การสูดดม 
หนู mouse 
6,200 mg/m3 
LC50 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการงวงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  
Dyspnea. 
ในเยื่อบุชองทอง 
หนู mouse 
940 MG/KG 
LD50 
ในหลอดเลือดดํา 
หนู mouse 
145 mg/kg 
LD50 
ทางปาก 
สุนัข 
4000 mg/kg 
LD50 
ขอมูลดานการระคายเคือง  
  ผิวหนัง 
กระตาย 
ขอสังเกต:  ระคายเคืองอยางรุนแรง 
ผิวหนัง 
กระตาย 
610 mg 
ขอสังเกต:  การทดสอบการระคายเคืองในที่โลง 
ดวงตา 
กระตาย 
122 mg 
ขอสังเกต:  ระคายเคืองอยางรุนแรง  
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - กอการกลายพันธุ  

 หนา 7  



  สปช่ี:  คน 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  10 MMOL/L 
ชนิดของเซลล:  เม็ดเลือดขาว 
การทดสอบการกลายพันธุ:  การแลกเปลี่ยนคูโครมาทิด 
สปช่ี:  หนูแฮมสเตอร 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  10 MMOL/L 
ชนิดของเซลล:  รังไข 
การทดสอบการกลายพ ันธุ:  การวิเคราะหทาง cytogenetic 

 

ขอมูลเชิงนิเวศน 
สมบัติทางกายภาพที่เปนพิษตอความเปนพิษดานนิเวศวิทยา  
  COD:   34.8 % BOD หลัง 5 วัน:  8.6 %  
  การทดสอบพิษเรื้อรังทางนิเวศวิทยา     
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 สาหราย  
  ระยะเวลา:   72 ช.ม.  
  คา (ความเปนพิษ):   26.9 mg/l  
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia  
  สปช่ี:   Daphnia magna  
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.  
  คา (ความเปนพิษ):   34.2 mg/l  
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา  
  สปช่ี:   Leuciscus idus  
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.  
  คา (ความเปนพิษ):   46 - 100 mg/l  
การกําจัด  
  การกําจัด:   > 90 %  
ผลเพิ่มเติม / ขอมูลจากการทดลองทางวิทยาศาสตรที่เช่ือถือได  
  หลีกเลี่ยงการปนเปอนตอสิ่งแวดลอม 
 

มาตรการการกําจัด 

วิธีท่ีเหมาะสมในการกําจัดสารหรือผลิตภัณฑ  
  ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ใหตรวจสอบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของ
รัฐบาลกลาง, รัฐ และทองถิ่น.  สารซึ่งไหมไฟไดอาจถูกเผาไหมในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดต้ังเครื่องเผาทําลายสาร
คารบอนและเครื่องฟอก  
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ขอมูลการขนสง 

DOT  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   กรดฟอรมิก  
  UN#:   1779  
  ประเภท:   8  
  กลุมการบรรจุ:   กลุมการบรรจุหีบหอ II  
  ฉลากบอกความเปนอันตราย:   กัดกรอน  
  PIH:   ไมใช PIH  
IATA  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   กรดฟอรมิก  
  หมายเลข UN ตาม IATA:   1779  
  ประเภทความเปนอันตราย:   8  
  กลุมการบรรจุ:   II 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
การจัดกลุมตามคําสั่ง EU  
  สัญลักษณความเปนอันตราย:   C  
  สิ่งบงบอกความเปนอันตราย:   กัดกรอน.  
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   35  
  ขอความเกี่ยวกับความเสี่ยง:   ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง.  
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   23 26 45  
  ขอความเกี่ยวกับความปลอดภัย:   อยาหายใจเอาไอระเหยเขาไป.  ในกรณีที่เขาตา, ใหใชน้ําปริมาณมากลางออก
ทันที และปรึกษาแพทย.  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรูสึกไมสบาย, ใหปรึกษาแพทยโดยดวน (ถาเปนไปไดให
แสดงฉลากของสารดวย).  
ขอความการแบงประเภทและฉลากของประเทศสหรัฐอเมริกา  
  สิ่งบงบอกความเปนอันตราย:   ที่เผาไหมได (สหรัฐอเมริกา), ไวไฟ (สหภาพยุโรป).  กัดกรอน.  
  ขอความเกี่ยวกับความเสี่ยง:   เปนอันตรายเมื่อสูดดม.  เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง.  
  ขอความเกี่ยวกับความปลอดภัย:   ในกรณีที่เขาตา, ใหใชน้ําปริมาณมากลางออกทันที และปรึกษาแพทย.  ใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหต ุหรือเมื่อรูสึกไมสบาย, ใหปรึกษาแพทยโดยดวน (ถาเปนไปไดใหแสดงฉลากของสารดวย).  
สวมชุดปองกัน, ถุงมือ และเครื่องปองกันตา/หนาที่เหมาะสม.  
  ขอความของประเทศสหรัฐอเมริกา:   สารที่อาจกระตุนใหเกิดอาการแพ.  อวัยวะเปาหมาย:  ตับ.  ไต.  
ขอมูลการควบคุมของประเทศสหรัฐอเมริกา  
  SARA LISTED:   ใช  
  สวนที่ละไว:   1 %  
  บันทึกยอ:   สารนี้ถูกควบคุมตามขอกําหนดการรายงานของ SARA section 313.  
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  TSCA:   ใช  
ขอมูลการควบคุมของแคนาดา  
  จัดกลุมตามระบบขอมูลสารอันตรายในสถานประกอบการ (WHMIS):   สารนี้ถูกจัดประเภทตามเงื่อนไขสาร
อันตรายของ CPR และ MSDS นี้มีขอมูลทั้งหมดตามขอกําหนดของ CPR.  
  DSL:   ใช  
  NDSL:   ไม 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 หนา 10  


	Material Safety Data Sheet 
	เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
	ข้อมูลทั่วไป
	เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
	ข้อมูลสำหรับสภาวะฉุกเฉิน   

	มาตรการปฐมพยาบาล
	มาตรการการผจญเพลิง


	มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
	ข้อปฏิบัติกรณีที่หก หรือรั่วไหล  
	วิธีป้องกันภัยของบุคคล  
	วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล  
	การจัดการและการเก็บรักษา
	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
	การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
	สมบัติทางเคมีและกายภาพ
	ลักษณะภายนอก  
	ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
	ความเสถียร  
	  เสถียร:   เสถียร.  
	  สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:   ความชื้น.  
	  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   ตัวออกซิไดซ์แรง,  เบสแก่,  โลหะที่เป็นผงละเอียด.  
	ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  
	  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์.  
	โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย  
	  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด 
	ข้อมูลทางพิษวิทยา
	วิถีทางที่ได้รับสาร  
	การทำให้แพ้  
	ข้อมูลเชิงนิเวศน์
	มาตรการการกำจัด


	วิธีที่เหมาะสมในการกำจัดสารหรือผลิตภัณฑ์  
	ข้อมูลการขนส่ง
	DOT  
	  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   กรดฟอร์มิก  
	  UN#:   1779  
	  ประเภท:   8  
	  กลุ่มการบรรจุ:   กลุ่มการบรรจุหีบห่อ II  
	  ฉลากบอกความเป็นอันตราย:   กัดกร่อน  
	  PIH:   ไม่ใช่ PIH  
	IATA  
	  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   กรดฟอร์มิก  
	  หมายเลข UN ตาม IATA:   1779  
	  ประเภทความเป็นอันตราย:   8  
	  กลุ่มการบรรจุ:   II
	 

	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
	 



