
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชี่อผลิตภัณฑ :  POTASSIUM NITRATE, 99.99% 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

- 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

ชี่อผลิตภัณฑ : POTASSIUM NITRATE                 
CAS  #:    7757-79-1    
EC no :    231-818-8  
Annex I เลขดัชนี  :   None  
  
สูตร KNO3  
น้ําหนักโมเลกุล 101.11 AMU  
ชื่อพอง Collo-Bo *   Kaliumnitrat (German) *   Niter *   Nitre *   Nitric acid, potassium salt *   Saltpeter *   
Vicknite   
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ขอช้ีบงสําหรับอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  
   การสัมผัสกับสารซึ่งไหมไฟไดอาจทําใหเกิดไฟ 
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มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดมสาร  
  ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาเริ่มหายใจลําบาก, ใหตามแพทยมา.  
เม่ือสัมผัสสาร  
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ถอดเสื้อและ 
รองเทาที่เปอนสาร.  ไปพบแพทย.  
เม่ือสารเขาตา  
  ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ  
โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง.  ไปพบแพทย.  
เม่ือกลืนกิน  
   เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย   
 

มาตรการการผจญเพลิง 

สภาวะของความไวไฟ  
  ชวยใหเกิดการเผาไหมอยางมาก.  
อุปกรณผจญเพลิง  
  เหมาะสม:   ละอองน้ํา.  
ความเสี่ยงเฉพาะ  
  อันตรายเฉพาะ:   ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.  การสัมผัสกับสารอื่นๆอาจกอใหเกิดไฟได.  
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง  
  สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรปฏิบัติสําหรับบุคคลในกรณีท่ีหก หรือร่ัวไหล  
 อพยพคนออกจากบริเวณ.  
วิธีปองกันภัยของบุคคล  

  สวมอุปกรณชวยหายใจแบบครบชุด, รองเทาบูท และถุงมือยางแบบหนา.  
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือร่ัวไหล  

  กวาด, เก็บไวในถุงและรอการกําจัด.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจาก
็บสารออกหมดแลวเก  

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

ขอปฏิบัติการใชสาร  
  คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อยาหายใจเอาไอระเหยเขาไป.  ระวังอยาใหเขาตา, โดนผิวหนัง, หรือ
เสื้อผา.  หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.  

 หนา 2  



การเก็บรักษา  
 สภาวะสําหรับการเก็บ:   ปดใหสนิท.  เก็บใหหางจากวัสดุซึ่งไหมไฟได, รวมทั้ง ความรอน,  
ประกายไฟและเปลวไฟ.  
สิ่งที่ตองมีเปนพิเศษ:  
  สารดูดความชื้น. 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
  ใชในตูดูดควันสารเคมีเทานั้น.  ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  
สุขลักษณะทั่วไป  
  ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.  ถอดและลางเสื้อผาที่เปอนทันที.  
เคร่ืองปองกันสวนบุคคล  
  การปองกันทางเดินหายใจ:   เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ  
  การปองกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.  
   การปองกันดวงตา:   แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี 
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะภายนอก  
  สถานะทางกายภาพ:   ของแข็ง   สี:  สีขาว   รูปแบบ:  ผลึก  
 สมบัติ  คา  ณ อุณหภูมิหรือความดัน  
พีเอช      5.5 - 8 20 oC    
    ความเขมขน:     50 g/l  
จุดเดือด/ขวงการเดือด    N/A    
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว   400 oC      
จุดวาบไฟ     N/A    
ความไวไฟ     N/A    
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง    N/A    
สมบัติออกซิไดซ     N/A    
สมบัติการระเบิด     N/A    
ขีดจํากัดการระเบิด     N/A    
ความดันไอ    N/A    
ถพ./ความหนาแนน    2.109 g/cm3    
สัมประสิทธิ์การแบงสวน    N/A    
ความหนืด     N/A    
ความหนาแนนของไอ    N/A    
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว   N/A    
อัตราการระเหย     N/A    
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density)  800 kg/l    
อุณหภูมิสลายตัว     N/A    
สัดสวนของตัวทําละลาย    N/A    
สัดสวนของน้ํา     N/A    
แรงตึงผิว     N/A    
การนําไฟฟา     N/A    
ขอมูลเบ็ดเตล็ด     N/A    
การละลาย      N/A 
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

ความเสถียร  
  เสถียร:   เสถียร.  
  สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง:   ความชื้น.  
  สารที่ควรหลีกเล่ียง:   ตัวรีดิวซแรง,  โลหะที่เปนผงละเอียด,  กรดแก,  สารอินทรีย.  
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  
  ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   ไนโตรเจนออกไซด,  โพแทสเซียมออกไซด.  
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย  
  โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย:   จะไมเกิด 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

หมายเลข RTECS: TT3700000  
พิษเฉียบพลัน  
  LD50 
ทางปาก 
หนู rat 
3750 MG/KG 
 
LD50 
ทางปาก 
กระตาย 
1901 mg/kg  
ขอช้ีบงและอาการของการไดรับสาร  
  การดูดซึมเขาสูรางกายนําไปสูการเกิดเมธฮีโมโกลบินซึ่งจะกอใหเกิดอาการตัวเขียวไดถามีความเขมขนสูงพอ.  
การเริ่มแสดงอาการอาจจะเกิดชาไปซัก 2 ถึง 4 ช่ัวโมง หรือมากกวานั้น.  
วิถีทางที่ไดรับสาร  
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง.  
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง.  
  การสัมผัสทางตา:   อาจทําใหเกิดการระคายเคืองดวงตา.  
  การสูดดม:   อาจเปนอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทําใหเกิดการระคายเคืองที่แผนเยื่อเมือก และบริเวณทาง
เดินหายใจสวนบน.  
  การกลืนกิน:   อาจเปนอันตรายหากกลืนกิน.  
ขอมูลของอวัยวะเปาหมาย  
  เลือด.  ระบบประสาทสวนกลาง.  
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายตอระบบสืบพันธุ  
  สปช่ี:  หนู rat 
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ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  22 GM/KG 
วิถีทางใหสาร:  ทางปาก 
เวลาที่ไดรับสาร:  (1-22 วัน ของอายุครรภ) 
ผล:  ผลตอการเจริญพันธุ  การเปลี่ยนแปลงทางภาวะเจริญพันธุ 
 
สปช่ี:  หนู rat 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  598 MG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ทางปาก 
เวลาที่ไดรับสาร:  (1-22 วัน ของอายุครรภ/5 วัน หลังคลอด) 
ผล:  ผลตอทารกแรกเกิด:  เกี่ยวกับพฤติกรรม. 
 
สปช่ี:  กระตาย 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  6505 MG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ทางปาก 
เวลาที่ไดรับสาร:  (23-27 วัน ของอายุครรภ) 
ผล:  ผลตอการเจริญพันธุ  การแทง. 
 
สปช่ี:  หนูตะเภา 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  15 GM/KG 
วิถีทางใหสาร:  ทางปาก 
เวลาที่ไดรับสาร:  (24 สัปดาห กอนตั้งครรภ) 
ผล:  ผลตอทารกแรกเกิด:  ตายระหวางคลอด. 
 
สปช่ี:  หนูตะเภา 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  1670 GM/KG 
วิถีทางใหสาร:  ทางปาก 
เวลาที่ไดรับสาร:  (29 สัปดาห กอนตั้งครรภ) 
ผล:  ผลตอการเจริญพันธุ  ดัชนีการเจริญพันธุของเพศหญิง (เชน จํานวนของตัวเมียที่ต้ังครรภ/จํานวนตัวเมียที่ได
รับสเปรม;  จํานวนของตัวเมียที่ต้ังครรภ/จํานวนตัวเมียที่ไดรับการผสมพันธุ).  ผลตอตัวออนหรือทารกในครรภ:  

ื่นๆ ตอตัวออน. ผลกระทบอ 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

ผลทางการเปนพิษเชิงนิเวศวิทยา  
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia  
  สปช่ี:   Daphnia magna  
  ระยะเวลา:   72 ช.ม.  
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  คา (ความเปนพิษ):   226 mg/l 
 

มาตรการการกําจัด 

การกําจัดสาร  
   ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ใหตรวจสอบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม

ัฐบาลกลาง, รัฐและทองถิ่น ของร 
 

ขอมูลการขนสง 
RID/ADR  
  UN#:   1486  
  ประเภท:   5.1  
  PG:   III  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   โพแทสเซียมไนเตรต  
หมายเลข IMDG  
  UN#:   1486  
  ประเภท:   5.1  
  PG:   III  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   โพแทสเซียมไนเตรต  
  มลภาวะตอทะเล:   ไม  
  มลภาวะตอทะเลขั้นรุนแรง:   ไม  
IATA  
  UN#:   1486  
  ประเภท:   5.1  
  PG:   III  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   โพแทสเซียมไนเตรต  
  การบรรจุแบบปองกันอันตรายจากการสูดดมกลุมที่ 1:   ไม 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
การจําแนกประเภท และการติดฉลากตามคําสั่งของ EU  
  สิ่งบงบอกความเปนอันตราย:   O 
การออกซิไดซ.  
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   8 
การสัมผัสกับสารซึ่งไหมไฟไดอาจทําใหเกิดไฟได.  
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   17 24/25 
เก็บใหหางจากวัสดุซึ่งไหมไฟได.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.  
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ขอมูลเฉพาะของประเทศ  
เยอรมนี  
  WGK:  1  
สวิสเซอรแลนด  
  ประเภทความเปนพิษของสวิสเซอรแลนด:   4 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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