
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2005 
S-Methyl-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate  
Ethanimidothioic acid, N-{{(methylamino)carbonyl}oxy}-, methyl ester  
Methyl N-{(methylamino)carbonyloxy}ethanimidothioate 

CAS #  16752-77-5  C5H10N2O2S  
RTECS #  AK2975000  Molecular mass: 162.2  
UN #  2757  
EC Annex 1 Index #  006-045-00-2  

  
 

EC/EINECS #  240-815-0      
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟไดภายใตสภาวะจําเพาะ 
ตํารับในรูปของเหลวที่มีตัวทํา
ละลายอินทรียอาจติดไฟได เมื่อ
ติดไฟจะใหควัน(หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงชนิดผงแหง นํ้าฉีด 
โฟม หรือคารบอนไดออกไซด  

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด  
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร
โดยเฉพาะวัยรุนและเด็ก 

 

การสูดดม รูมานตาหดตัว กลามเน้ือเปน
ตะคริว นํ้าลายไหลมาก กลามเน้ือ
กระตุก มึนงง ปวดศีรษะ  
เหง่ือออก หายใจลําบาก หมดสติ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี   
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

รับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาน่ังก่ึง
นอน นําสงแพทย ดูหมายเหตุ 

ทางผิวหนัง  
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดชุดที่เปอนสารเคมีออก 
จากน้ันลางผิวหนังดวยนํ้าปริมาณ
มากหรืออาบนํ้า 

ทางดวงตา แดง ตาพรา สวมแวนนิรภัย 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหลางดวยนํ้าปริมาณมากๆ  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดเกร็งทอง ชัก ทองเสีย 
คล่ืนไส อาเจียน ออนเพลีย  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

หามรับประทานอาหารเครื่องด่ืม 
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

ด่ืมนํ้าที่ละลายผงถานกัมมันต  
นําสงแพทยทันที 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
การปองกันสวนบุคคล : ใชเครื่องชวยหายใจชนิด P3 filter สําหรับ
อนุภาคท่ีเปนอันตราย เก็บรวบรวมสารที่หกออกมาใสภาชนะที่ปด
สนิท ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกันไมใหเกิดฝุนและเก็บ
สวนที่เหลืออยางระมัดระวัง แลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  
หามปลอยสารสูสิ่งแวดลอม 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ไมแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได  
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ไมแตกและปดสนิท  
หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 

Symbol: T+, N 
R: 28-50/53 
S: (1/2-)22-36/37-45-60-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT7-II 
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง เก็บในที่แหง ในหองที่มี
การระบายอากาศท่ีดี เก็บแยกจากเบสแก อาหารและอาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : ผลึกสีขาว มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน หรือเผาไหม ทําใหเกิดควันที่เปนพิษและกัดกรอน รวมท้ังไนโตรเจนออกไซด 
ซัลเฟอรออกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด  เมทธิลไอโซไซยาเนท สารน้ีทําปฏิกิริยากับเบสแก 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2.5 mg/m3 as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); BEI issued; 
(ACGIH 2005). ไมไดกําหนดคา MAK  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองของสาร และการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจนทําใหอากาศปนเปอนจนอยูในระดับอันตรายจะเกิดขึ้นชามากๆ แตจะ
เร็วมากขึ้นหากเปนการถูกพนเปนละอองหรือการฟุงกระจาย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหตาเกิดการระคายเคือง อาจมีผลตอระบบประสาท ทําใหชักและกดการหายใจ สารน้ี
ยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส หากสัมผัสเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหเสียชีวิตได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารอาจมีผลตอระบบเลือดทําใหเกิดโลหิตจาง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว : 78   ํC 
ความหนาแนน : 1.3 g/cm3 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 5.8 (ปานกลาง) 

ความดันไอ Pa ท่ี 25  ํ C : เล็กนอย 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.24 
  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจกับนกและผ้ึงเปนพิเศษ สารสามารถเขาสู
สิ่งแวดลอมภายใตการใชตามปกติ ควรใชอยางระมัดระวัง แตอยางไรก็ตามควรหลีกเล่ียงการปลดปลอยสารเพ่ิมเติม เชน การกําจัดทิ้ง
อยางไมเหมาะสม  
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หมายเหตุ 
เมทโธมิล เปนสวนผสมของ (Z)- และ (E)-ไอโซเมอร หากสารกําจัดศัตรูพืชมีตัวทําละลายเปนสารไฮโดรคารบอน หามทําใหอาเจียน ตอง
ไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจงในกรณีที่ไดรับพิษจากสารน้ี ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว  ในสูตรตํารับที่ใชตัว
ทําละลายควรศึกษา ICSCs ของตัวทําละลายน้ัน ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ในสูตรผลิตภัณฑทางการคาอาจเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษ หามนําชุดที่ทํางานกลับบาน อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร แนะนําใหมี
การตรวจรางกายเปนระยะ  สารมีช่ือการคา ไดแก  DuPont 1179, Flytek, Lannate, Lanox, Methavin, Methomex, Nudrin   
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 


