
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 1994 
O,S-Dimethyl phosphoramidothioate  
Phosphoramidothioic acid, O,S-dimethyl ester 

CAS #  10265-92-6  C2H8NO2PS  
RTECS #  TB4970000  Molecular mass: 141.1  
UN #  2783  
EC Annex 1 Index #  015-095-00-4  

  
 

EC/EINECS #  233-606-0      
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟไดภายใตสภาวะจําเพาะ 
ตํารับในรูปที่เปนของเหลวที่มีตัวทําละลาย
อินทรียอาจติดไฟได เมื่อติดไฟจะใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงชนิดผง  
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล  
นํ้าฉีดพน คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด มีความเสี่ยงตอการติดไฟและระเบิดถาใน
สูตรตํารับมีตัวทําละลายเปนสารไวไฟหรือ
ระเบิดได 

  

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด  
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 
โดยเฉพาะวัยรุนและเด็ก 

 

การสูดดม มึนงง เหง่ือออก หายใจลําบาก  
หมดสติ ออนแรง รูมานตาหด กลามเน้ือ
เปนตะคริว  
นํ้าลายไหลมาก  
(ดูหัวขอ การกลืนกิน) 

ทําการดูดระบายอากาศ  
(ไมตองหากสารเปนผง)  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

รับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาน่ัง
ก่ึงนอน นําสงแพทย 
(ดูหมายเหตุ) 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึมได 
(ดูเพ่ิมเติมในหัวขอการสูดดม) 

สวมถุงมือและชุดปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้าหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด และตาพรา สวมแวนนิรภัย 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ  
ถาสารเปนผง 

ใหลางดวยนํ้าปริมาณมากๆ 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดเกร็งทอง ชัก ทองเสีย คล่ืนไส อาเจียน 
กลามเน้ือกระตุก 
(ดูเพ่ิมเติมในหัวขอการสูดดม) 

หามรับประทานอาหาร เครื่องด่ืม 
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
และลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก  
ด่ืมนํ้าที่ละลายผงถานกัมมันต 
พัก นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
หามลางสารลงทอระบายนํ้า เก็บรวบรวมสารที่หกออกมาใส
ภาชนะที่ปดสนิท ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมให
เกิดฝุน และเก็บสวนที่เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปท้ิงในที่
ปลอดภัย  
(ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ไมแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได  
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ไมแตกและปดสนิท  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 

Symbol: T+, N 
R: 24-26/28-50 
S: (1/2-)28-36/37-45-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61G41b ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
เก็บในที่แหงและหองที่ระบายอากาศไดดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ผลึกไมมีสี 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือเผาไหม กอใหเกิดกาซที่เปนพิษและระคายเคือง รวมท้ังไนโตรเจนออกไซด 
ซัลเฟอรออกไซด และฟอสฟอรัสออกไซด สารทําลายเหล็กก่ึงเหนียว และโลหะผสมทองแดง (technical grade) 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV ยังไมมีการกําหนด MAK ยังไมมีการกําหนด 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารน้ีสามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยเกิดขึ้นนอยมาก อยางไรก็ตามปริมาณอนุภาคของสารในอากาศอาจเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วจนถึงจุดอันตรายจากการฟุงกระจาย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหตาเกิดการระคายเคือง สารอาจสงผลกระทบตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหเกิด
การชัก การหายใจลมเหลว ยับยั้งโคลีนเอสเทอเรส การสัมผัสอาจทําใหเสียชีวิตได อาการอาจปรากฏภายหลัง  
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารสงผลกระทบตอระบบประสาท เปนผลใหเกิดการรับรูของปลายประสาทชา
ลง เกิดการยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส อาจเกิดการสะสมขึ้นได ดูหัวขอ อันตรายเฉียบพลัน/อาการ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว : 44  ํ C 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.3 
การละลายในนํ้า : ดี 

ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 0.002 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -0.66 
  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจกับนก ผ้ึง และ ปลาเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 
การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลจะเพ่ิมความเปนอันตราย อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับ
การตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจงในกรณีที่ไดรับพิษจากสารน้ี ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาท่ีถูกตอง
เตรียมพรอมไว  ถาสารผสมกับตัวทําละลายควรศึกษา ICSC ของตัวทําละลายน้ัน ตัวทําละลายชวย(carrier solvents) ที่ใชในตํารับที่ขายใน
ทองตลาดอาจทําใหเกิดการเปล่ียนสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษไดของสารนี้ หามนําชุดทํางานกลับบาน สารมีช่ือทางการคาวา  
Bay 71628, Monitor, Pillaron, SRA 5172 และ Tamaron, ถาสารอยูในสูตรตํารับที่มีตัวทําละลายไฮโดรคารบอนหามทําใหอาเจียน  
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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 


