
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2005 
Diethyl(dimethoxythiophosphorylthio)succinate  
S-1,2-bis(Ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethylphosphorodithioate  
Butanedioic acid,{(dimethoxyphosphinothioyl)thio}-, diethyl ester 

CAS #  121-75-5  C10H19O6PS2  
RTECS #  WM8400000  Molecular mass: 330.4  
UN #  3082  
EC Index #  015-041-00-X  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได  ตํารับที่เปนของเหลวที่

มีตัวทําละลายเปนสารอินทรียอาจ
ติดไฟได เมื่อติดไฟจะเกิดควัน
(หรือกาซ)ที่ระคายเคืองหรือเปน
พิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงชนิดผง โฟม 
คารบอนไดออกไซด 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด  

หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 
โดยเฉพาะในวัยรุนและเด็ก 

 

การสูดดม มึนงง มานตาหด เปนตะคริว 
นํ้าลายไหลมาก เหง่ือออก หายใจ
ลําบาก หมดสติ อาการอาจเกิดขึ้น
ในภายหลังได (ดูหมายเหตุ) 

ทําระบบดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทาน่ังก่ึงนอน  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง  
 

สวมถุงมือและชุดปองกัน ถอดชุดที่ปนเปอนสารเคมีออก 
จากน้ันลางผิวหนังดวยสบูและ
นํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา  
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้าสะอาด 
ปริมาณมากหลายนาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย คล่ืนไส 
อาเจียน (ดูการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก พัก 
ด่ืมนํ้าที่ละลายผงถานกัมมันต 
นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
การปองกันสวนบุคคล : ใชหนากากชนิดกรองกาซและไออินทรียของ
สารเคมี หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม เก็บรวบรวมของเหลวที่รั่ว
และหกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  
ดูอันตรายทางเคมี ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent) 
ดูดซับของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้ง ในที่ปลอดภัย 

หามขนสงพรอมอาหาร หรืออาหารสัตว 
เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 

Symbol: Xn, N 
R: 22-50/53 
S: (2-)-24-60-61 

UN Hazard Class: 9 
UN Pack Group: III 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-90GM6-III. เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 
เก็บแยกจากอาหาร อาหารสัตว และสารออกซิแดนทอยางแรง  
เก็บในที่มีการระบายอากาศท่ีดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวสีเหลืองถึงนํ้าตาล มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีจะสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือเผาไหม ทําใหเกิดเปนควันพิษ รวมท้ัง ฟอสฟอรัสออกไซด และ  
ซัลเฟอรออกไซด สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิแดนทอยางแรง สารมีผลทําลายเหล็กหรือโลหะอื่นบางชนิด รวมถึงพลาสติก
หรือยางบางชนิด หากสารไดรับความรอนอาจเกิดเปนไอโซมาลาไธออน(isomalathion)ซึ่งมีความเปนพิษมากกวา 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 mg/m3 as TWA; (skin); A4 (not classifiable as a human carcinogen); BEI issued; 
(ACGIH 2005). MAK: (Inhalable fraction) 15 mg/m3; Peak limitation category: II(4); Pregnancy risk group: D; (DFG 2005) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารท่ีทําใหอากาศปนเปอนอยูในระดับอันตรายน้ันจะเกิดขึ้นอยางชาๆ อยางไรก็
ตามปริมาณของอนุภาคสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงจุดอันตรายจากการถูกพนเปนละอองหรือเมื่อฟุงกระจาย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง สงผลใหเกิดการชักและกดการหายใจ  
อาการอาจปรากฏภายหลัง ควรอยูใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: การสัมผัสสารทางผิวหนังซ้ําๆ หรือในระยะยาว อาจทําใหผิวหนังไวตอการ
กระตุน อาจเกิดการสะสมและเกิดอาการจากผลของการยับยั้งเอนไซม โคลีนเอสเทอเรส 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด ท่ี 0.093 kPa: 156-157  ํC 
จุดหลอมเหลว : 3  ํ C 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) :1.2 
การละลายในนํ้า : 145 mg/l 
ความดันไอ Pa ท่ี 30  ํ C : นอยมาก 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 11.4 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.00 
จุดวาบไฟ : 163  ํC c.c.(closed cup) 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.89 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจตอผ้ึงเปนพิเศษ สารน้ีสามารถเขาสู
สิ่งแวดลอมไดภายใตการใชตามปกติ ดังน้ันควรใชอยางระมัดระวัง แตอยางไรก็ตามควรหลีกเล่ียงการปลดปลอยเพ่ิมเติม เชน  
การกําจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม 
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หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจงใน
กรณีที่ไดรับพิษจากสารนี้ ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว การใชสารน้ีรวมกับตัวทําละลายตางๆ จะทําใหคุณสมบัติ
ทางกายภาพหรือความเปนพิษแตกตางกันไป ดังน้ันการใชควรศึกษา ICSCs ของตัวทําละลายน้ันกอน ตัวทําละลายชวย(carrier solvents) 
ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาดอาจทําใหเกิดการเปล่ียนสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษไดของสารน้ี 

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 


