
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2004 
O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl)phosphorothioate 
Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-(6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl)ester 

CAS #  333-41-5  C12H21N2O3PS / (CH3)2CHC4N2H(CH3)OPS(OC2H5)2  
RTECS #  TF3325000  Molecular mass: 304.4  
UN #  3018  
EC #  015-040-00-4  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได ตํารับที่เปนของเหลวที่มี
ตัวทําละลายอินทรียอยูอาจติดไฟ
ได เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) 
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม  
หรือคารบอนไดออกไซด 
 

การระเบิด เสี่ยงตอการติดไฟและระเบิด  
ถาสารน้ีอยูในรูปของเหลว ซึ่งมี
ตัวทําละลายที่ติดไฟ 
หรือระเบิดได 

  

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 
โดยเฉพาะในวัยรุนและเด็ก 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม รูมานตาหดตัว กลามเน้ือเปน
ตะคริว นํ้าลายฟูมปาก หายใจ
ลําบาก คล่ืนไส อาเจียน  
เวียนศีรษะ ชัก หมดสติ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 
หลีกเล่ียงการหายใจรับไอของ
สารเขาไป 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด   
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมทั้งเคร่ืองปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ทองเปนตะคริว ทองเสีย   
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  

ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ใหด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า ทําใหอาเจียนออกมา  

(ถาผูปวยมีสติ) นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมา
ใสในภาชนะที่ปดสนิท ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย 
(inert absorbent)โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย 
หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเลอยางรุนแรง 
EU Classification  
Symbol: Xn, N 
R: 22-50/53 
S: (2-)-24/25-60-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT6-III 

 
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง ดางแก กรดแก  
อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่มีการระบายอากาศท่ีดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :ของเหลวเปนมันไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว ผลิตภัณฑที่ใชทางเทคนิค : สีเหลืองซีดถึงนํ้าตาลเขม 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวไดเมื่อไดรับความรอนเกิน 120  ํC ใหควันพิษ รวมท้ังไนโตรเจนออกไซด ฟอสฟอรัสออกไซด 
และซัลเฟอรออกไซด ทําปฏิกิริยากับกรดแกและอัลคาไล ทําใหเกิด เตตระทิลไทโอไพโรฟอสเฟตซึ่งเปนพิษอยางแรง  ทําปฏิกิริยากับสาร
ออกซิไดซอยางแรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (Inhalable vapor and aerosol) 0.01 mg/m3; (skin); A4; BEI issued; (ACGIH 2004).  
MAK: (as inhalable fraction of the aerosol) 0.1 mg/m3; Skin absorption; Peak limitation category: II(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 
2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป เขาทางผิวหนัง โดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC เกิดการระเหยไดนอยมาก อยางไรก็ตามปริมาณของสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว
จนถึงจุดอันตรายเม่ือถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหดวงตา ผิวหนัง เกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาททําใหเกิด
อาการชัก กดการหายใจ ยับยั้งการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:ยับยั้งการทํางานของเอนไซดโคลีนเอสเทอเรส เกิดอาการพิษสะสม  
(ดูอันตรายเฉียบพลัน/ อาการ) 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

สลายตัวตํ่ากวาจุดเดือด ที่ 120  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :1.1 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) :0.006 

ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : เล็กนอย 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 3.11  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจกับนกและผ้ึงเปนพิเศษ สารน้ีสามารถ
เขาสูสิ่งแวดลอมไดภายใตการใชที่ปกติและควรใชอยางระมัดระวัง แตอยางไรก็ตามควรหลีกเล่ียงการปลดปลอยเพ่ิม  เชนการกําจัดทิ้ง
อยางไมเหมาะสม 
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หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที่ไดรับพิษจากสารนี้ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว  ตัวทําละลายชวย(carrier solvents)ที่ใชในตํารับที่ขายใน
ทองตลาดอาจเกิดการเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได 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 


