
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชี่อผลิตภัณฑ COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS, EXTRA PURE , DAB, PH. EUR., B. P., U. S. P.  

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

- 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

ชี่อผลิตภัณฑ       :   Copper sulfate 
CAS #     :   7758-98-7                
EC no       :             231-847-6   
Annex I เลขดัชนี  :  029-004-00-0 
 
สูตร    CuSO4  
น้ําหนักโมเลกุล    159.6 AMU  
ชื่อพอง BCS copper fungicide *   Blue Copper *   Blue stone *   Blue vitriol *   Copper monosulfate *   Copper 
sulfate *   Copper sulfate (1:1) *   Copper(II) sulfate *   Copper(2+) sulfate *   Copper(2+) sulfate (1:1) *   
Cupric sulfate anhydrous *   Cupric sulphate *   Griffin super Cu *   Incracide 10A *   Incracide E 51 *   
Kilcop 53 *   Kobasic *   Phyto-bordeaux *   Roman vitriol *   Sulfate de cuivre (French) *   Sulfuric acid, 
copper(2+) salt (1:1) *   TNCS 53 *   Trinagle  
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ขอช้ีบงสําหรับอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม   
  เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ระคายเคืองตอตาและผิวหนัง.  เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา, อาจกอใหเกิดผล
เสียระยะยาวตอสภาวะแวดลอมในน้ํา 
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มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดมสาร  
  ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ.  ถาหายใจลําบาก,  
ใหออกซิเจน.  
เม่ือสัมผัสสาร  
   ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเทาที่ 
เปอนสาร.  ไปพบแพทย.  
เม่ือสารเขาตา  
  ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ โดย

ใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง.  ไปพบแพทย.  
เม่ือกลืนกิน  
  เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย  
 

มาตรการการผจญเพลิง 

อุปกรณผจญเพลิง  
  เหมาะสม:   ละอองน้ํา.  Carbon dioxide, ผงเคมีแหง หรือโฟมที่เหมาะสม.  
ความเสี่ยงเฉพาะ  
  อันตรายเฉพาะ:   ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.  
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง  
  สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนัง  

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรปฏิบัติสําหรับบุคคลในกรณีท่ีหก หรือร่ัวไหล  
  อพยพคนออกจากบริเวณ.  
วิธีปองกันภัยของบุคคล  

 สวมอุปกรณชวยหายใจ, แวนตานิรภัย, รองทาบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา.  
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือร่ัวไหล  

 กวาด, เก็บไวในถุงและรอการกําจัด.  หลีกเลี่ยงการทําใหฝุนฟุงกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และลาง
ําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว ต 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

ขอปฏิบัติการใชสาร  
  คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อยาหายใจเอาฝุนเขาไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และ
เสื้อผา.  หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.  
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การเก็บรักษา  
  สภาวะสําหรับการเก็บ:   ปดใหสนิท.  ใชและเก็บไวภายใตอารกอน.  เก็บในที่แหงและเย็น.  
สิ่งที่ตองมีเปนพิเศษ:  
  ไวตออากาศ.  สารดูดความชื้น.  ใชงานและเก็บภายใตแกสเฉื่อย  
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
 ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  ตองมีเครื่องระบายอากาศ.  
สุขลักษณะทั่วไป  
  ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.  
ขีดจํากัดการระเบิด - อังกฤษ  
แหลงที่มา                                   ชนิด                       คา  

OEL                         LTEL                  1 MG(CU)/M3  

 

เคร่ืองปองกันสวนบุคคล  
  การปองกันทางเดินหายใจ:   เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ  
  การปองกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.  
   การปองกันดวงตา:   แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี  
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะภายนอก  
 สถานะทางกายภาพ:      ของแข็ง   สี:  สีเทาออนมากๆ  
สมบัติ  คา  ณ อุณหภูมิหรือความดัน  
พีเอช       N/A    
จุดเดือด/ขวงการเดือด     N/A    
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว    200 oC      
จุดวาบไฟ      N/A    
ความไวไฟ      N/A    
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง     N/A    
สมบัติออกซิไดซ      N/A    
สมบัติการระเบิด      N/A    
ขีดจํากัดการระเบิด      N/A    
ความดันไอ      7.3 mmHg 25 oC    
ถพ./ความหนาแนน     3.603 g/cm3    
สัมประสิทธิ์การแบงสวน     N/A    
ความหนืด      N/A    
ความหนาแนนของไอ     N/A    
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว    N/A    
อัตราการระเหย      N/A    
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density)  N/A    
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:   ไวตออากาศ.  ดูดความชื้น.  
  สารที่ควรหลีกเล่ียง:   คอปเปอร(II) ซัลเฟตที่ปราศจากน้ําทําปฏิกิริยารุนแรงกับ:  ไฮดรอกซิลามีน,  แมกนีเซียม,  
โลหะที่เปนผงละเอียด.  
 
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  
  ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คอปเปอรออกไซด,  ซัลเฟอรออกไซด.  
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย  
  โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย:   จะไมเกิด  

 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

หมายเลข RTECS: GL8800000  
พิษเฉียบพลัน  
  LDLO 
ทางปาก 
เพศหญิง 
47320 UL/KG 
ขอสังเกต:  ระบบทางเดินอาหาร:  Hypermotiity, ทองรวง.  ตับ:  ตับอักเสบ (hepatocellular necrosis), แพร
กระจาย.  ไต, ทอไต, กระเพาะปสสาวะ  การเปลี่ยนแปลงของ tubules (รวมทั้งความลมเหลวของไตเฉียบพลัน
,acute tubular necrosis). 
LDLO 
ทางปาก 
ผูชาย 
857 mg/kg 
ขอสังเกต:  ระบบทางเดินอาหาร:  คลื่นไส อาเจียน. 
LDLO 
ทางปาก 
คน 
50 mg/kg 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการงวงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ไต, ทอไต, กระเพาะปสสาวะ  การเปลี่ยน
แปลงของ tubules (รวมทั้งความลมเหลวของไตเฉียบพลัน,acute tubular necrosis).  เลือด:  การตกเลือด. 
 
LD50 
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ทางปาก 
หนู rat 
300 MG/KG 
 
LD50 
ในเยื่อบุชองทอง 
หนู rat 
20 mg/kg 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการงวงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลตอ
ระดับกระตุนใหเกิดการชัก. 
 
LD50 
ฉีดเขาใตผิวหนัง 
หนู rat 
43 MG/KG 
 
LD50 
ในหลอดเลือดดํา 
หนู rat 
48900 UG/KG 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการงวงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลตอ
ระดับกระตุนใหเกิดการชัก. 
 
LD50 
ทางปาก 
หนู mouse 
369 mg/kg 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการงวงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลตอ
ระดับกระตุนใหเกิดการชัก. 
 
LD50 
ในเยื่อบุชองทอง 
หนู mouse 
7182 UG/KG 
 
LD50 
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ในหลอดเลือดดํา 
หนู mouse 
23300 UG/KG 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการงวงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลตอ
ระดับกระตุนใหเกิดการชัก. 
 
LD50 
ในหลอดเลือดดํา 
กระตาย 
10 MG/KG 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลตอระดับกระตุนใหเกิดการชัก.  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การนําเขา
ทางอาหาร (สัตว).  ระบบทางเดินอาหาร:  Hypermotiity, ทองรวง.  
  
การทําใหแพ  
  ทางผิวหนัง:   การไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้งอาจกอใหผูที่แพงายเกิด อาการแพได.  
ขอช้ีบงและอาการของการไดรับสาร  
  ภาวะถูกพิษทองแดงอยางเรื้อรังสามารถกอใหเกิดโรคตับแข็ง, สมองถูกทําลายและมีการขจัดไมอีลิน, ไตผิด
ปกติ, และเกิดตะกอนทองแดงในกระจกตาซึ่งมีตัวอยางใหเห็นในมนุษย หรือที่เรียกวาโรคของวิลสัน.  มีรายงาน
วาภาวะเปนพิษจากทองแดงนําไปสูภาวะโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแตก และเรงใหเกิดโรคผนังหลอดเลือดแดง
แข็ง.  เทาที่ทราบ ยังไมมีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางรางกาย, และทางพิษวิทยาอยางละเอียดถี่ถวน.  
วิถีทางที่ไดรับสาร  
 การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทําใหเกิดความระคายเคืองผิวหนัง.  
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง.  
  การสัมผัสทางตา:   ทําใหเกิดความระคายเคืองตอดวงตา.  
  การสูดดม:   อาจเปนอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทําใหเกิดการระคายเคืองที่แผนเยื่อเมือก และบริเวณทาง
เดินหายใจสวนบน.  
  การกลืนกิน:   เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.  
  
ขอมูลของอวัยวะเปาหมาย  
  ตับ.  ไต.  เลือด.  
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - กอมะเร็ง  
  ไก 
วิถีทางใหสาร:  ฉีดเขาในชองทอง 
ผล:  การกอเนื้องอก:  ตัวกอใหเกิดเนื้องอกที่ยังไมมีขอยุติตามขอกําหนดของ RTECS.  ตอมไรทอ:  เนื้องอก.  
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - กอการกลายพันธุ  
   หนู rat 
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500 UMOL/L 
ชนิดของเซลล:  Ascites tumor 
ทําลายดีเอ็นเอ 
 
หนู rat 
1 MMOL/L 
ชนิดของเซลล:  ตับ 
ทําลายดีเอ็นเอ 
 
หนู mouse 
20 GM/KG 
ในเยื่อบุชองทอง 
การยับยั้งดีเอ็นเอ 
 
หนูแฮมสเตอร 
80 UMOL/L 
ชนิดของเซลล:  ตัวออน 
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา. 
 
หนูแฮมสเตอร 
200 UMOL/L 
ชนิดของเซลล:  ตัวออน 
การสังเคราะหดีเอ็นเอนอกเหนือจากปกติ  
การไดรับแบบเรื้อรัง - กอวิรูป  
  
  ผล:  อาจมีความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความพิการแตกําเนิดของทารกในครรภ. 
 
สปช่ี:  หนู mouse 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  3200 UG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ในหลอดเลือดดํา 
เวลาที่ไดรับสาร:  (8 วัน ของอายุครรภ) 
ผล:  ผลตอตัวออนหรือทารกในครรภ:  ความเปนพิษตอทารกในครรภ (ยกเวนการเสียชีวิต เชน ทารกในครรภมี
ลักษณะแคระแกรน).  พัฒนาการผิดปกติแบบจําเพาะ:  ระบบประสาทสวนกลาง.  พัฒนาการผิดปกติแบบจําเพาะ
:  ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด (การไหลเวียนโลหิต).  
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายตอระบบสืบพันธุ  
  ผล:  จากการทดสอบกับสัตวในหองปฏิบัติการพบวาการไดรับสารมากเกินไปอาจกอใหเกิดความผิดปกติของ

้
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การสืบพันธุขึ้น. 
สปช่ี:  หนู rat 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  7500 UG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ในเยื่อบุชองทอง 
เวลาที่ไดรับสาร:  (3 วัน ของอายุครรภ) 
ผล:  ผลตอการเจริญพันธุ  การเปลี่ยนแปลงทางภาวะเจริญพันธุ 
สปช่ี:  หนู rat 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  12768 UG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ฉีดเขาใตผิวหนัง 
เวลาที่ไดรับสาร:  (1 วัน เพศผู) 
ผล:  ผลกระทบตอตัวพอ:  อัณฑะ, หลอดน้ําอสุจิ, ทอนําอสุจิ. 
สปช่ี:  หนู rat 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  3192 UG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ในอัณฑะ 
เวลาที่ไดรับสาร:  (1 วัน เพศผู) 
ผล:  ผลกระทบตอตัวพอ:  กระบวนการสรางสเปรม (รวมถึงสารทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนรูปรางของตัวอสุจิ, 
การเคลื่อนที่, และจํานวน).  ผลกระทบตอตัวพอ:  อัณฑะ, หลอดน้ําอสุจิ, ทอนําอสุจิ. 
 
สปช่ี:  หนู mouse 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  12768 UG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ฉีดเขาใตผิวหนัง 
เวลาที่ไดรับสาร:  (30 วัน เพศผู) 
ผล:  ผลกระทบตอตัวพอ:  อัณฑะ, หลอดน้ําอสุจิ, ทอนําอสุจิ. 
 
สปช่ี:  หนู mouse 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  3200 UG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ในหลอดเลือดดํา 
เวลาที่ไดรับสาร:  (7 วัน ของอายุครรภ) 
ผล:  ผลตอการเจริญพันธุ  การตายหลังจากปลูกถาย (ไดแกการตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถายตอสิ่งที่ปลูก
ถายทั้งหมด). 
 
สปช่ี:  หมู 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  140 mg/kg 
วิถีทางใหสาร:  ทางปาก 
เวลาที่ไดรับสาร:  (1-15 สัปดาห ของอายุครรภ/4 สัปดาห หลังคลอด) 
ผล:  ผลตอทารกแรกเกิด:  ทางชีวเคมีและเมตะบอลิก. 
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สปช่ี:  หนูแฮมสเตอร 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  2130 UG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ในหลอดเลือดดํา 
เวลาที่ไดรับสาร:  (8 วัน ของอายุครรภ) 
ผล:  ผลตอการเจริญพันธุ  การตายหลังจากปลูกถาย (ไดแกการตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถายตอสิ่งที่ปลูก
ถายทั้งหมด).  พัฒนาการผิดปกติแบบจําเพาะ:  ระบบประสาทสวนกลาง.  พัฒนาการผิดปกติแบบจําเพาะ:  ผนัง

างกาย.  ของร 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 
ผลทางการเปนพิษเชิงนิเวศวิทยา  
   ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา  
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.  
  คา (ความเปนพิษ):   1 - 2.5 mg/l  
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia  
  สปช่ี:   Daphnia magna  
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.  
  คา (ความเปนพิษ):   0.024 mg/l  
 
 

มาตรการการกําจัด 

การกําจัดสาร  
   ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทําละลายซึ่ง
ไหมไฟไดและเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดต้ังเครื่องเผาทําลายสารคารบอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ใหตรวจ

สอบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และ  
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ขอมูลการขนสง 
RID/ADR  
  UN#:   3077  
  ประเภท:   9  
  PG:   III  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   สารเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม, ของแข็ง, ซึ่งไมไดระบุเปนอยางอื่น   
หมายเลข IMDG  
  UN#:   3077  
  ประเภท:   9  
  PG:   III  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   สารเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม, ของแข็ง, ซึ่งไมไดระบุเปนอยางอื่น   
  มลภาวะตอทะเล:   ไม  
  มลภาวะตอทะเลขั้นรุนแรง:   ใช  
  ช่ือสากล:   จําเปน  
  
IATA  
  UN#:   3077  
  ประเภท:   9  
  PG:   III  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   สารเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม, ของแข็ง, ซึ่งไมไดระบุเปนอยางอื่น   
  การบรรจุแบบปองกันอันตรายจากการสูดดมกลุมที่ 1:   ไม  
  ช่ือทางเทคนิค:   จําเปน 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
การจําแนกประเภท และการติดฉลากตามคําสั่งของ EU  
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   029-004-00-0  
  สิ่งบงบอกความเปนอันตราย:   Xn N 
เปนอันตราย.  เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม.  
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   22 36/38 50/53 
เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ระคายเคืองตอตาและผิวหนัง.  เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา, อาจกอใหเกิดผลเสีย
ระยะยาวตอสภาวะแวดลอมในน้ํา.  
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   22 60 61 
อยาหายใจเอาฝุนเขาไป.  กําจัดสารนี้และภาชนะที่ใชบรรจุ แบบเดียวกับการกําจัดขยะอันตราย.  หลีกเลี่ยงการ
ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม.  อางถึงคําแนะนําพิเศษ/เอกสารขอมูลความปลอดภัย.  
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ขอมูลเฉพาะของประเทศ  
เยอรมนี  
  WGK:  2  
สวิสเซอรแลนด  
  ประเภทความเปนพิษของสวิสเซอรแลนด:   3  
 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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