
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2004 
O,O-Diethyl-O-(4-nitrophenyl)phosphoro thioate  
Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-(4-nitrophenyl) ester  
Ethyl parathion 

CAS#              :    56-38-2                              (C2H5O)2PSOC6H4NO2 
RTECS#         :    TF4550000                         Molecular mass : 291.3                                                          
UN#                :    3018 
EC#                 :    015-034-00-1 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได เมื่อเกิดไฟไหมใหควัน  

(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 
สูตรตํารับที่เปนของเหลวที่มี
สวนประกอบของตัวทําละลายอินทรีย
อาจติดไฟได 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชนํ้าฉีด สารดับเพลิงผงแหง
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด  
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการเกิดไอหมอกของสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด  
เด็กและวัยรุนตองหลีกเล่ียง 

การไดรับสัมผัสสาร 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม รูมานตาหรี่ กลามเนื้อเปนตะคริว 
นํ้าลายฟูมปาก เหง่ือออก คล่ืนไส 
อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ชักเกร็ง 
ทองเสีย ออนเพลีย หายใจลําบาก 
หายใจมีเสียงว้ีด หมดสติ  

ระบายอากาศ ใชระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม (ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางนํ้าและทําความสะอาด
ผิวหนังดวยนํ้าและสบู  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา อาจถูกดูดซึม ตาแดง ปวด ตาพรา 
 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมทั้งเคร่ืองปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง ทองเสีย อาเจียน  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

ด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า 
นําสงแพทย(ดู หมายเหตุ)  
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุด ทําใหสารท่ีเหลือเปนกลางโดยสารที่เปนดาง  
ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่
เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หามปลอยสารน้ีออกสู
สิ่งแวดลอม (เครื่องปองกันสวนบุคคล : ชุดปองกันสารเคมี
รวมท้ังเคร่ืองชวยหายใจติดตัว) 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลพิษทางทะเลที่รุนแรง 
EU Classification  
Symbol: T+, N 
R: 24-26/28-48/25-50/53 
S: (1/2-)-28-36/37-45-60-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: I 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT6-I 
 

ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง อาหารและอาหารสัตว  
เก็บในภาชนะปดสนิท เก็บในหองที่มีการระบายอากาศที่ดี  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : ของเหลวสีเหลืองออนถึงนํ้าตาล (เกรด technical product)  มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการใหความรอนสูงกวา 200   ํC ทําใหเกิดกาซพิษรวมทั้งคารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจนออกไซด 
ฟอสฟอรัสออกไซด และซัลเฟอรออกไซด  ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง กัดกรอนทําลายพลาสติก ยาง และสารเคลือบบางตัว  
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: (I,V) 0.05 mg/m3; A4; BEI issued; (skin); (ACGIH 2004) 
MAK: (I) 0.1 mg/m3; H; Peak limitation category: II (8); Pregnancy risk group: D; (DFG 2003) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองฝอยของสารเขาไป เขาทางผิวหนัง  
โดยการกลืนและเขาทางตา 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได อยางไรก็ตามการ
ปนเปอนจะเร็วกวามาก ถาถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหเกิดอาการชัก การหายใจลมเหลว กลามเน้ือ
ออนแรง  ยับยั้งการทํางานของเอนไซม Cholinesterase  การไดรับสัมผัสสารน้ีอาจทําใหเสียชีวิตได อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง   
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ยับยั้งการทํางานของเอนไซม Cholinesterase  อาจเกิดอาการพิษสะสม  
(ดูอันตรายเฉียบพลันและอาการ) 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 375   ํC 
จุดหลอมเหลว : 6   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.26 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 0.002 
จุดวาบไฟ :120  ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 3.8 
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ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจเปนพิเศษตอสัตวปก สารน้ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในนํ้าในระยะยาว สารน้ีสามารถออกสูสิ่งแวดลอมไดภายใตการใชตามปกติ   
จึงควรเอาใจใสอยางมาก อยางไรก็ตามควรหลีกเล่ียงวิธีที่เปนการเพิ่มการปลดปลอย เชน การกําจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  ตองไดรับการรักษาพิษอยางเฉพาะเจาะจง 
ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว ถาในสูตรตํารับมีการใชสารน้ีรวมกับตัวทําละลายอื่นๆ ควรศึกษา ICSCs ของตัวทํา
ละลายน้ัน  ตัวละลายรวม (carrier solvents) ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาดอาจเกิดการเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได 
ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน  
หามนําชุดทํางานกลับบาน  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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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 


