
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2006 
Concentrated Nitric Acid (70%) 

CAS #  7697-37-2  HNO3  
RTECS #  QU5775000  Molecular mass: 63.0  
UN #  2031  
EC Annex 1 Index #  007-004-00-1  

 
 

    

EC/EINECS #  231-714-2         
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ แตเสริมใหสารอื่นติดไฟ 

เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ การไดรับ
ความรอนจะทําใหความดันเพ่ิมขึ้น
จึงมีความเสี่ยงตอการระเบิด 

หามสัมผัสกับสารไวไฟ  
หามสัมผัสกับสารเคมีอินทรีย
หรือสารที่ติดไฟได 

กรณีเกิดเพลิงไหมบริเวณ
ใกลเคียง: หามใชโฟม 

การระเบิด ความเสี่ยงการเกิดไฟไหมและระเบิด
จากการสัมผัสสารประกอบอินทรีย
ทั่วๆ ไปหลายชนิด 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้าเปนฝอย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน ไอ หายใจลําบาก 

หายใจถ่ี เจ็บคอ อาการอาจปรากฏ
ภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ ์พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน ถาจําเปนให
ชวยการหายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังไหมอยางรุนแรง ปวด  
ผิวเปนสีเหลือง ซีด 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้ามากๆ หรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด เปนแผลไหม 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทยทันที 

การกลืนกิน เจ็บคอ ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน
ที่คอและหนาอก ช็อกหรือลมฟุบ 
อาเจียน 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  

หามทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้า 1-2 แกว  
พัก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
(ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว) ดูดระบายอากาศ เก็บรวบรวมของเหลวที่รั่วออกมาใน
ภาชนะที่ปดสนิท ทําใหสารท่ีเหลือมีสภาพเปนกลางดวย 
โซเดียมคารบอเนตอยางระมัดระวัง แลวลางดวยนํ้าจํานวนมาก  
หามดูดซับสารดวยขี้เล่ือยหรือสารดูดซับที่ติดไฟได  

เก็บในบรรจุภัณฑที่ไมแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได  
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ไมแตกและปดสนิท  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  Note: B 

EU Classification UN Classification 
Symbol: O, C 
R: 8-35 
S: (1/2-)23-26-36-45 

UN Hazard Class: 8 
UN Subsidiary Risks: 5.1 
UN Pack Group: I 
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การบรรจุและติดฉลาก 

GHS Classification 
อันตราย 
อาจกัดกรอนโลหะ 
อันตรายถึงแกชีวิตหากกลืนกิน 
เปนสาเหตุใหผิวหนังไหมและทําลายดวงตาอยางรุนแรง 

เปนสาเหตุทําใหทางเดินหายใจเสียหายหากสูดดม 
เปนสาเหตุใหทางเดินอาหารเสียหายหากกลืนกิน 
เปนสาเหตุใหทางเดินหายใจและฟนเสียหายหากสูดดมสารซ้ําๆ
หรือเปนระยะเวลานาน 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80S2031-I NFPA  
Code: H 4; F 0; R 0; OX 

เก็บแยกจากสารท่ีติดไฟได และสารรีดิวซ ดาง สารเคมีอินทรีย 
อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่เย็นและแหง  
เก็บในหองที่มีการระบายอากาศดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวไมมีสี ถึงสีเหลือง มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวเมื่ออุน ทําใหเกิดไนโตรเจนออกไซด เปนสารออกซิไดซอยางแรงและทําปฏิกริยาอยางรุนแรงกับสารรีดิวซ
และสารที่ติดไฟได เชน นํ้ามันสน ถาน แอลกอฮอล สารน้ีเปนกรดแก ทําปฏิกริยาอยางรุนแรงกับดางและกัดกรอนโลหะทําใหเกิดกาซที่
ติดไฟ/ระเบิดได (ไฮโดรเจน ดู ICSC 0001)ทําปฏิกริยาอยางรุนแรงกับสารเคมีอินทรีย  
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 ppm as TWA, 4 ppm as STEL; (ACGIH 2006). 
MAK: IIb (not established but data is available) (DFG 2008). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สงผลกระทบรุนแรงในทุกทางที่ไดรับสัมผัส 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสาร จะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําลายเน้ือเยื่อของดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ ทําลายเน้ือเยื่อเมื่อกินสารนี้ การ
หายใจไอของสารน้ีเขาไปอาจทําใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) ผลดังกลาวอาจเกิดขึ้นในภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: เมื่อสูดดมมีผลตอปอด และอาจมีผลทําใหฟนถูกกัดกรอน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 121   ํC 
จุดหลอมเหลว : -41.6    ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.4 
การละลายในนํ้า : ละลายได 

ความดันไอ kPa ท่ี 20  ํ C : 6.4 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 2.2 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.07 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.21  

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏ
ในทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง หรืออาจนานถึง 2-3 วัน อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก  
และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ   
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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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


