
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2008 
Sulfuric acid dimethyl ester 
Dimethyl monosulfate 
DMS 

CAS #  77-78-1  C2H6O4S / (CH3O)2SO2  
RTECS #  WS8225000  Molecular mass: 126.1  
UN #  1595  
EC Annex 1 Index #  016-023-00-4  

 

    

EC/EINECS #  201-058-1        
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน 

(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 

หรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม  
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 83  ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศที่
ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 83  ํC ทําเปน
ระบบปด มีการดูดระบายอากาศ 

 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ไอ เจ็บคอ ปวดแสบปวดรอน 

หายใจถ่ี ปวดศีรษะ อาการอาจ
ปรากฏภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทยทันที 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด  
เปนแผลพุพอง ผิวหนังไหม 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนังดวย
นํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทยทันที 

ทางดวงตา แดง ปวด ไหม  
สูญเสียการมองเห็น 
 

สวมแวนนิรภัยหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที  
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได)  
นําสงแพทยทันที 

การกลืนกิน แสบปากแสบคอ  
ปวดแสบปวดรอนในลําคอและ
ชองอก ทองเปนตะคริว อาเจียน  
ชัก ช็อกหรือลมฟุบ 

(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก อยาทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ พักผอน 
นําสงแพทยทันที 

 
 
 
 

DIMETHYL SULFATE ไดเมทธิลซัลเฟต ICSC: 0148 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ใชเครื่อง
ปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  
ดูดระบายอากาศ เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมา
ใสในภาชนะที่ปดสนิท ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert 
absorbent)โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ไมแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได  
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ไมแตกและปดมิดชิด  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  Note:E 
EU Classification 
Symbol: T+ 
R: 45-25-26-34-43-68 
S: 53-45 
UN Classification 
UN Hazard Class: 6.1 
UN Subsidiary Risks: 8 
UN Pack Group: I 
GHS Classification 
อันตราย 
ของเหลวที่ติดไฟได 
อันตรายถึงตายไดถาสูดดมไอสาร 
เปนพิษถากลืนกิน 
เปนเหตุใหผิวหนังไหมอยางรุนแรงและทําลายดวงตา 
อาจเปนเหตุใหผิวหนังแพ 
อาจเปนสาเหตุของการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม 
อาจเปนสาเหตุของมะเร็ง 
เปนสาเหตุใหตับ ไต ปอด ถูกทําลาย 
เปนสาเหตุใหปอดถูกทําลายถาไดรับสัมผัสสารระยะยาวหรอืไดรับซ้ํา ๆ  
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S1595 or 61GTC1-I 
NFPA Code: H4, F2, R1 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว และสารที่เขากันไมได  
(ดู อันตรายทางเคมี) เก็บในที่เย็น แหง เก็บในภาชนะปดอยางมิดชิด  
มีการระบายอากาศตามแนวพ้ืน เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้า 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนของเหลวมัน ไมมีสี 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือเผาไหม  ทําใหเกิดควันที่เปนพิษ รวมท้ังซัลเฟอรออกไซด  สารละลายน้ําไดกรด
แกปานกลาง สารทําปฏิกิริยากับนํ้าไดเปนกรดซัลฟูริคและกอใหเกิดความรอน สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับแอมโมเนียเขมขน ดาง กรด 
และสารออกซิไดซอยางแรง ทําใหเกิดการติดไฟ และการระเบิด  
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 0.1 ppm as TWA, (skin), A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans); (ACGIH 2008). 
MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 2; (DFG 2008). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสาร เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
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ขอมูลสําคัญ 

ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีกัดกรอนเน้ือเยื่อดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ กัดกรอนเมื่อกลืนกิน การสูดดมเขาไป
อาจทําใหเกิดอาการปอดอักเสบ (ดูหมายเหตุ) สารน้ีอาจมีผลตอตับและไตทําใหการทํางานเสียไป การไดรับสัมผัสเกินคาจํากัดที่ยอมให
สัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหเสียชีวิตได ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมา ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:การไดรับสัมผัสไอของสารซ้ําๆ หรือเปนเวลานานๆ อาจมีผลตอปอด สารน้ีอาจ
กอใหเกิดมะเร็งในมนุษย การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆหรือเปนเวลานานๆ อาจทําใหเปนโรคผิวหนังไวตอสิ่งกระตุน  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดสลายตัว :188  ํC  
จุดหลอมเหลว :-32  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :1.3 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 18  ํ C) :2.8 
ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C :65 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 4.4 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.0 
จุดวาบไฟ : 83  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 470  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 3.6-23.3 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.16  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
ไดเมทธิลซัลเฟตที่จําหนายในทองตลาดอาจมีกรดซัลฟูริกในปริมาณนอยมากปะปนอยู อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัส
สาร ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏทันที จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถา
มีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันที
โดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคากําจัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการ
ทํางาน 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 


