
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1994 
1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trichloromethylthio)phthalimide 
3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-((trichloromethyl)thio)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 

CAS #  133-06-2  C9H8Cl3NO2S  
RTECS #  GW5075000  Molecular mass: 300.6  
UN #  2588  
EC Index #  613-044-00-6  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟไดภายใตสภาวะจําเพาะ 
ตํารับที่เปนของเหลวที่มี ตัวทํา
ละลายอินทรียอาจติดไฟได  
เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 
โดยเฉพาะในวัยรุนและเด็ก 

 

การสูดดม  
 

ทําการดูดระบายอากาศ  
( ไมตองถาเปนฝุนผง) 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
 

สวมแวนตานิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ทองเสีย อาเจียน 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจใช P2 filter 
สําหรับ อนุภาคสารอันตราย หามลางลงทอระบายนํ้า กวาดสารท่ีหก
ใสภาชนะ ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกันไมใหเกิดฝุน 
เก็บสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่ที่ปลอดภัย  

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
EU Classification  
Symbol: T, N 
R: 23-40-41-43-50 
S: (1/2-)-26-29-36/37/39-45-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 

CAPTAN แคพแทน ICSC: 0120 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT7-III 

 
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
ทําการดูดระบายอากาศตามแนวพ้ืน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนผลึกสีขาว 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวไดเมื่อไดรับความรอนไดควันที่เปนพิษ รวมท้ัง ซลัเฟอรออกไซด ไนโตรเจนออกไซด ไฮโดรเจนคลอไรด 
ฟอสจีน 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (Inhalable fraction) 5 mg/m3 as TWA; A3 (confirmed animal carcinogen with 
unknown relevance to human); SEN; (ACGH 2004). MAK ยังไมมีการกําหนด  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป และทางผิวหนัง 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC เกิดการระเหยไดนอยมาก แตปริมาณของสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงจุด
อันตราย เมื่อถูกพนเปนละอองและการฟุงกระจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาอยูในรูปผง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหดวงตา ผิวหนัง เกิดการระคายเคือง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: อาจทําใหผิวหนังเกิดการอักเสบและเกิดอาการไวตอการกระตุน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว (สลายตัว) : 178  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.74 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) :ไมละลาย 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.35 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจกับสิ่งมีชีวิตในนํ้าเละในดินเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 
ตัวทําละลายชวย(carrier solvents) ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาดอาจเกิดการเปล่ียนสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได หามนําชุด
ทํางานกลับบาน  ช่ือทางการคา Aacaptan, Agrosol S, Amercide, Bangton, Bean seed protectant, Captaf, Captan 50W, Potatoseed piece 
Protectant, Captex, Esso Fungicide 406, Flit 406, Fungus Ban type II, Glyodex 37-22, Granox PFM, Gustafson Captan 30-DD, 
Hexacap, Osocide, Isotox Seed Transfer D and F, Kaptan, Malipur, Merpan, MicroCheck 12, Neracid, Orthocide, SR 406, Stauffer 
Captan, Vancide P-75, 89 & 89RE, Vanguard K, Vangard K, Vanicide, Vondcaptan 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

CAPTAN แคพแทน ICSC: 0120 

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 


