
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:   Potassium permanganate  
ชื่อพอง:  Chameleon mineral; Permanganate of potash; Permanganic acid potassium salt; Pruple salt; 

ดางทับทิม  
CAS Number:  7722-64-7 
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:   Potassium permanganate  
UN Class:  5.1 (สารออกซิไดซ)   
UN Number:  1490 (POTASSIUM PERMANGANATE)   
UN Guide:  140 (สารออกซิไดซ)   
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

มวลตอโมล:   158.04    
สูตรโมเลกุล:   KMnO4  

 
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
กอใหเกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหมติดไฟได เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน   
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดม:  ใหรับอากาศบริสุทธิ์ หากรูสึกไมสบายควรปรึกษาแพทย 
เม่ือถูกผิวหนัง:  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที 
เม่ือเขาตา:  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก โดยลืมตากวางในน้ํา นําสง / พบจักษุแพทย 
เม่ือกลืนกิน:  ใหผูปวยด่ืมน้ําปริมาณมาก กระตุนใหอาเจียนแลวนําสงแพทย   
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มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม 
เลือกใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยูในบริเวณใกลเคียง   
 
ขอมูลอันตรายอื่น 
 ทําใหไฟลุกลาม เก็บหางจากวัสดุที่ลุกไหมติดไฟได เมื่อเกิดเพลิงไหม จะกอใหเกิดแกสหรือไอระเหยที่เปน
อันตราย   
 
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับการผจญเพลิง 
 หามอยูบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจ   
 
ขอมูลอ่ืน 
 ใชน้ํากําจัดไอระเหย ปองกันไมใหน้ําที่ใชดับเพลิงแลวไหลลงสูแหลงน้ําบนดินหรือใตดิน   
 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรระวังสวนบุคคล 
ไมควรทําใหเกิดฝุน  
 
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ 
กวาดขณะแหง สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน   
 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ 
ไมมีขอบังคับอื่น   
 
การเก็บ 
ปดใหแนน เก็บในที่แหง หางจากสารที่ไหมไฟได เก็บหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟและความรอน ณ. อุณหภูมิ
+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส   
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การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล:   
การปองกันระบบหายใจ:   จําเปน เมื่อมีฝุน ตัวกรองชนิด P 2 (ตามมาตรฐาน DIN 3181) สําหรับอนุภาคที่เปน

ของแข็งและของเหลวของสารอันตราย   
การปองกันตา:    จําเปน   
การปองกันมือ:    จําเปน   
ขอควรปฏิบัติ   เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลังจาก

การใชสาร ไมควรทําใหเกิดฝุน   
 
 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ:    ของแข็ง     
สี:     มวง     
กล่ิน:     ไมมีกลิ่น     
คาพีเอช 20 g/l  น้ํา   (20 °C)   ~ 7 - 9    
จุดหลอมเหลว     50 °C    
จุดเดือด     ไมมีขอมูล    
อุณหภูมิติดไฟ     ไมมีขอมูล    
จุดวาบไฟ     ไมมีขอมูล    
ขอบเขตการระเบิด   ลาง    ไมมีขอมูล    

บน    ไมมีขอมูล    
ความดันไอ    (20 °C)    < 0.01 mbar    
ความหนาแนน    (20 °C)    2.70 g/cm3    
ความสามารถในการละลาย    น้ํา  (20 °C)   64 g/l    
     น้ํา  (60 °C)   220 g/l    
อุณหภูมิสลายตัว     > 240 °C    
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง   
ไมมีขอมูล   
 
สารที่ตองหลีกเลี่ยง   
สารอินทรีย , กรด , สารที่ไหมไฟได , ไฮโดรเจนเปอรออกไซด , ไฮดรอกซิลามีน , เอ็น เอ็น ไดเมธิลฟอรเมไมด , 
กลีเซอรอล , ไฮโดรเจนฟลูออไรด , กํามะถัน , สารประกอบแอมโมเนียม , แอลกอฮอล / กรดซัลฟวริกเขมขน , 
ฟอสฟอรัส   
 
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวท่ีเปนอันตราย   
ไมมีขอมูล   
 
ขอมูลเพิ่มเติม   
ตัวออกซิไดซที่แรง  
อันตรายจากการระเบิดของฝุน   
 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลัน   
LD50 (oral, rat): 1090 mg/kg   
 
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
เม่ือสูดดมฝุน:  การสูดดมอาจทําใหเกิดอาการบวมน้ํา (edema) ในทางเดินหายใจ 
เม่ือถูกผิวหนัง:  แสบรอน 
เม่ือเขาตา:  แสบรอน อาจกอใหเกิดตอในตา 
เม่ือกลืนกิน:  คลื่นไส และ อาเจียน มีฤทธิ์กัดกรอน อาจทําใหหลอดอาหารและกระเพาะทะลุ   
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ขอมูลเชิงนิเวศน 

ผลกระทบตอระบบนิเวศน 
ผลกระทบทางชีวภาพ:  Daphnia EC0: 0.63 mg/l  
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา  aquatic organisms LC50: > 1 mg/l /96 h  
 
ขอมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน 
ผลในการฆาแบคทีเรีย เปนอันตรายตอแหลงน้ําดื่ม  
หามทิ้งลงสูระบบน้ํา, น้ําเสีย หรือดิน   
 
 

มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ 
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่
ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   
 
บรรจุภัณฑ 
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุใน
ฉลาก   
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ขอมูลการขนสง 

ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]   
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:   5.1   ตัวเลขและตัวอักษร:   17b   
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:   5.1   ตัวเลขและตัวอักษร:   17b   
ช่ือผลิตภัณฑ:    1490 KALIUMPERMANGANAT   
 
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร   
ไมกําหนด   
 
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี   
ไอเอ็มดีจี คลาส:    5.1   เลขยูเอ็น:   1490   ประเภทบรรจุภัณฑ:   II   
อีเอ็มเอส:    5.1-06   เอ็มเอฟเอจี:   715   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:   POTASSIUM PERMANGANATE   
 
ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร   
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:   5.1   เลขยูเอ็น:   1490   ประเภทบรรจุภัณฑ:   II   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:   POTASSIUM PERMANGANATE   
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวี
เอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว   
 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 

การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
สัญลักษณ:    O   ออกซิไดส   
    Xn   อันตรายตอสุขภาพ   
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย:   R 8-22   กอใหเกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหมติดไฟได เปนอันตรายเมื่อกลืน

กิน   
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย:  ---   
 
ระเบียบของเยอรมัน   
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา  2  (สารกอมลพิษ ระดับปานกลาง ) 
 

  

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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