
 
SIGMA-ALDRICH

เอกสารขอมูลความปลอดภัย

วันที่พิมพ:  04/APR/2004

วันที่แกไขขอมูลลาสุด:  13/MAR/2004

รุน  1.5

มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย

ชี่อผลิตภัณฑ CUPRIC SULFATE PENTAHYDRATE ACS REAGENT

หมายเลขผลิตภัณฑ C6283

บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore

เบอรโทรศัพทฝายวิชาการ # 65 271 1089

โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องคประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ CAS # EC no Annex I เลขดัชนี
COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE 7758-99-8 231-847-6 029-004-00-0
สูตร CuSO4.5H2O

น้ําหนักโมเลกุล 249.68 AMU

ชื่อพอง Blue copper AS *   Copper(II) sulfate pentahydrate *   Copper(2+) sulfate pentahydrate *   Cupric sulfate 
pentahydrate *   Kupfersulfat-pentahydrat (German) *   Kupfervitriol (German) *   Salzburg vitriol *   
Sulfuric acid, copper(2+) salt, pentahydrate *   Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), pentahydrate (8CI,9CI) * 
  Vencedor

หมวดที่ 3 - ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย

ขอชี้บงสําหรับอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม

 เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ระคายเคืองตอตาและผิวหนัง.  เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา, อาจกอใหเกิดผลเสียระยะยาวตอสภาวะ
แวดลอมในน้ํา.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดมสาร

 ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ.  ถาหายใจลําบาก, ใหออกซิเจน.

เม่ือสัมผัสสาร

 ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเทาที่เปอนสาร.  ไปพบแพทย.

เม่ือสารเขาตา

 ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ โดยใชนิ้วมือแยก
เปลือกตาออกจากกันระหวางลาง.  ไปพบแพทย.

เม่ือกลืนกิน

 เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณผจญเพลิง

 เหมาะสม:   ละอองน้ํา.  Carbon dioxide, ผงเคมีแหง หรือโฟมที่เหมาะสม.

ความเสี่ยงเฉพาะ

 อันตรายเฉพาะ:   ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ.

อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง

 สวมเคร่ืองชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.



หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ขอควรปฏิบัติสําหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล

 อพยพคนออกจากบริเวณ.

วิธีปองกันภัยของบุคคล

 สวมอุปกรณชวยหายใจ, แวนตานิรภัย, รองทาบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา.

วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือรั่วไหล

 กวาด, เก็บไวในถุงและรอการกําจัด.  หลีกเลี่ยงการทําใหฝุนฟุงกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณน้ัน และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหล
หลังจากเก็บสารออกหมดแลว.

หมวดที่ 7 - ขอปฏบัติการใชสารและการเก็บรักษา

ขอปฏิบัติการใชสาร

 คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อยาหายใจเอาฝุนเขาไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผา.  หลีก
เลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.

การเก็บรักษา

 สภาวะสําหรับการเก็บ:   ปดใหสนิท.  ใชและเก็บไวภายใตอารกอน.  เก็บในที่แหงและเย็น.

สิ่งที่ตองมีเปนพิเศษ:

 ไวตออากาศ.  สารดูดความชื้น.  ใชงานและเก็บภายใตแกสเฉื่อย.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม

 ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  ตองมีเครื่องระบายอากาศ.

สุขลักษณะทั่วไป

 ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.

ขีดจํากัดการระเบิด - อังกฤษ

แหลงที่มา ชนิด คา
OEL OEL 
ขอสังเกต:  ควัน

LTEL LTEL 0.2 MG(CU)/M3 1 MG(CU)/M3

เครื่องปองกันสวนบุคคล

 การปองกันทางเดินหายใจ:   เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ

 การปองกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.

 การปองกันดวงตา:   แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก

 สี:   สีน้ําเงิน รูปแบบ:  ผลึก
สมบัติ  คา  ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอช 3.7 - 4.5  
จุดเดือด/ขวงการเดือด N/A  
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว 110 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 2.284 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  

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา

ความเสถียร

 เสถียร:   เสถียร.

 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:   ไวตออากาศ.  ดูดความชื้น.

 สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   โลหะที่เปนผงละเอียด แอนไฮดรัส คอปเปอร(II)ซัลเฟตทําปฏิกิริยารุนแรงกับ:  ไฮดรอกซิลามีน, 
 แมกนีเซียม.

ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

 ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คอปเปอรออกไซด,  ซัลเฟอรออกไซด.

โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย

 โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย:   จะไมเกิด

หมวดที่ 11 - ขอมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: GL8900000

พิษเฉียบพลัน

 

LDLO 
ทางปาก 
คน 
1088 MG/KG 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  โคมา.  ตับ:  ดีซาน (หรือ โลหิตมี bilirubin มากเกินปกติ) เกี่ยวกับเซลลตับ.  เลือด:  ภาวะเม็ดเลือด
แดงแตกรวมกับหรือไมรวมกับโลหิตจาง. 
 
LD50 
ทางปาก 
หนู rat 
300 MG/KG 
 
LD50 
ผิวหนัง 
หนู rat 
> 2000 mg/kg 
 
LD50 
ในเยื่อบุชองทอง 
หนู rat 
18700 UG/KG 
 
LD50 
ในเยื่อบุชองทอง 
หนู mouse 
33 MG/KG 
 
LD50 
ในเยื่อบุชองทอง 
สัตวเล้ียงลูกดวยนม 
7500 UG/KG 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการงวงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางหรือการ
ทํางานของตอมน้ําลาย.  ระบบทางเดินอาหาร:  คลื่นไส อาเจียน.

การทําใหแพ

 ทางผิวหนัง:   การไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้งอาจกอใหผูที่แพงายเกิด อาการแพได.



ขอชี้บงและอาการของการไดรับสาร

 

ภาวะถูกพิษทองแดงอยางเรื้อรังสามารถกอใหเกิดโรคตับแข็ง, สมองถูกทําลายและมีการขจัดไมอีลิน, ไตผิดปกติ, และเกิดตะกอนทอง
แดงในกระจกตาซึ่งมีตัวอยางใหเห็นในมนุษย หรือที่เรียกวาโรคของวิลสัน.  มีรายงานวาภาวะเปนพิษจากทองแดงนําไปสูภาวะโลหิต
จางเนื่องจากเม็ดเลือดแตก และเรงใหเกิดโรคผนังหลอดเลือดแดงแข็ง.  เทาที่ทราบ ยังไมมีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางราง
กาย, และทางพิษวิทยาอยางละเอียดถี่ถวน.

วิถีทางที่ไดรับสาร

 การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทําใหเกิดความระคายเคืองผิวหนัง.

 การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง.

 การสัมผัสทางตา:   ทําใหเกิดความระคายเคืองตอดวงตา.

 การสูดดม:   อาจเปนอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทําใหเกิดการระคายเคืองที่แผนเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจสวนบน.

 การกลืนกิน:   เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน.

ขอมูลของอวัยวะเปาหมาย

 ตับ.  ไต.  เลือด.

การไดรับสารแบบเรื้อรัง - กอการกลายพันธุ

 

คน 
76 UMOL/L 
ชนิดของเซลล:  เม็ดเลือดขาว 
การยับยั้งดีเอ็นเอ 
 
หนู rat 
31 UMOL/L 
ชนิดของเซลล:  ตับ 
การสังเคราะหดีเอ็นเอนอกเหนือจากปกติ 
 
หนู rat 
300 MG/KG 
ชนิดของเซลล:  Ascites tumor 
การวิเคราะหทาง cytogenetic 
 
หนู mouse 
5 MG/KG 
ในเยื่อบุชองทอง 
การทดสอบไมโครนิวเคลียส 
 
หนู mouse 
1100 UG/KG 
ในเยื่อบุชองทอง 
การวิเคราะหทาง cytogenetic 
 
หนู mouse 
5 MG/KG 
ในเยื่อบุชองทอง 
5D 
อสุจิ 
 
ไก 
7500 UG/KG 
ในเยื่อบุชองทอง 
การทดสอบไมโครนิวเคลียส 
 
ไก 
10 MG/KG 
ทางปาก 
การทดสอบไมโครนิวเคลียส 
 
ไก 
10 MG/KG 
ทางปาก 
การวิเคราะหทาง cytogenetic 
 
ไก 
7500 UG/KG 
ในเยื่อบุชองทอง 



การวิเคราะหทาง cytogenetic

การไดรับแบบเรื้อรัง - กอวิรูป

 ผล:  อาจมีความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความพิการแตกําเนิดของทารกในครรภ.

การไดรับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายตอระบบสืบพันธุ

 ผล:  จากการทดสอบกับสัตวในหองปฏิบัติการพบวาการไดรับสารมากเกินไปอาจกอใหเกิดความผิดปกติของการสืบพันธุขึ้น.

หมวดที่ 12 - ขอมูลเชิงนิเวศน

ผลทางการเปนพิษเชิงนิเวศวิทยา

 ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา

 ระยะเวลา:   96 ช.ม.

 คา (ความเปนพิษ):   1 - 2.5 mg/l

 ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia

 สปชี่:   Daphnia magna

 ระยะเวลา:   48 ช.ม.

 คา (ความเปนพิษ):   0.024 mg/l

หมวดที่ 13 - มาตรการการกําจัด

การกําจัดสาร

 
ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทําละลายซึ่งไหมไฟไดและเผาในเตาเผา
สารเคมีซึ่งติดต้ังเครื่องเผาทําลายสารคารบอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ใหตรวจสอบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลาง, 
รัฐ และทองถิ่น.

หมวดที่ 14 - ขอมูลการขนสง

RID/ADR

 UN#:   3077

 ประเภท:   9

 PG:   III

 ชื่อที่ใชในการขนสง:   สารเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม, ของแข็ง, ซ่ึงไมไดระบุเปนอยางอื่น 

หมายเลข IMDG

 UN#:   3077

 ประเภท:   9

 PG:   III

 ชื่อที่ใชในการขนสง:   สารเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม, ของแข็ง, ซ่ึงไมไดระบุเปนอยางอื่น 

 มลภาวะตอทะเล:   ไม

 มลภาวะตอทะเลขั้นรุนแรง:   ใช

 ชื่อสากล:   จําเปน

IATA

 UN#:   3077

 ประเภท:   9

 PG:   III

 ชื่อที่ใชในการขนสง:   สารเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม, ของแข็ง, ซ่ึงไมไดระบุเปนอยางอื่น 

 การบรรจุแบบปองกันอันตรายจากการสูดดมกลุมที่ 1:   ไม

 ชื่อทางเทคนิค:   จําเปน

หมวดที่ 15 - ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด

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, อาจกอใหเกิดผลเสียระยะยาวตอสภาวะ
แวดลอมในน้ํา.

 S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   22 60 61 
อยาหายใจเอาฝุนเขาไป.  กําจัดสารนี้และภาชนะที่ใชบรรจุ แบบเดียวกับการกําจัดขยะอันตราย.  หลีกเลี่ยงการปลดปลอยสูสิ่งแวด
ลอม.  อางถึงคําแนะนําพิเศษ/เอกสารขอมูลความปลอดภัย.

ขอมูลเฉพาะของประเทศ

เยอรมนี

 WGK:  2

สวิสเซอรแลนด

 ประเภทความเปนพิษของสวิสเซอรแลนด:   3

หมวดที่ 16 - ขอมูลอ่ืนๆ

การรับประกัน

 

เปนที่เชื่อวาขอความขางตนมีความถูกตอง แตไมยืนยันวาเปนขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ และพึงใชเพื่อเปนแนวทางเทาน้ัน.  ขอความใน
เอกสารนี้มาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน และใชไดกับผลิตภัณฑโดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไมไดแทน
การรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไมรับชดใชคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชงานหรือการ
สัมผัสสารขางตน.  ใหดูหนาหลังของใบสงของหรือแผนการบรรจุสารสําหรับขอความเพิ่มเติมและขอกําหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 
2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตใหสําเนาไมจํากัดสําหรับการใชภายในเทานั้น.

ขอจํากัดความรับผิดชอบ

 สําหรับการวิจัยและพัฒนาเทานั้น.  ไมใหใชเปนยา ในบานเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ.

โปรดใชวิจารณญาณของทานในการนําขอมูลไปใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของตน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผูแปลมิอาจรับผิดชอบได 

ลิขสิทธิ์คําแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณมหาวิทยาลัย 


