
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) :  มีนาคม 1995 
Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl) vinyl phosphate  
Phosphoric acid, dimethyl 1-methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenyl ester, (E)- 

CAS #  6923-22-4  C7H14NO5P / (CH3O)2PO-OC(CH3)=CHCO-NHCH3  
RTECS #  TC4375000  Molecular mass: 223.2  
UN #  2783  
EC Index #  015-072-00-9  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟไดในสภาวะจําเพาะ  

ตํารับที่เปนของเหลวที่มีตัวทํา
ละลายอินทรียอยูอาจติดไฟได เมื่อ
ติดไฟใหควัน (หรือกาซ)ที่ระคาย
เคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้า  
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟไหมและการ
ระเบิด เมื่อตํารับมีตัวทําละลายที่ติด
ไฟ/ระเบิดได 

  

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร  
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด   
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 

โดยเฉพาะวัยรุนและเด็ก 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม กลามเน้ือกระตุก รูมานตาหดตัว 
กลามเน้ือเปนตะคริว  
นํ้าลายไหลมาก มึนงง หายใจลําบาก 
เหง่ือออก หมดสติ อาการอาจ
ปรากฏในภายหลังได (ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ  
(ไมตองถาสารเปนผง)  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน  
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย  
สวมถุงมือขณะปฐมพยาบาล 

ทางดวงตา ละอองของสารจะถูกดูดซึมได  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

สวมหนากากปองกัน  

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ  
ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 

นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน 
ปวดเกร็งที่ทอง ทองเสีย ชัก  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 

หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  

ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ใหด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า ทําใหอาเจียนออกมา 

(ถาผูปวยมีสติ) พัก นําสงแพทย  
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

หามลางลงทอระบายนํ้า เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสภาชนะที่ปด
สนิท ถาเปนไปไดทําใหช้ืนกอนเพื่อปองกันการเกิดฝุน เก็บกวาดสวน
ที่เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  

(ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว) 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตก 

และปดสนิท หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+, N 
R: 24-26/28-68-50/53 
S: (1/2-)-36/37-45-60-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT7-II ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บในที่แหง ปดสนิท  
ในหองที่มีการระบายอากาศท่ีดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนผลึกดูดความช้ืน ไมมีสี  
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวไดเมื่อไดรับความรอนหรือเผาไหมไดควันพิษที่ระคายเคือง รวมท้ังไนโตรเจนออกไซด  
ฟอสฟอรัสออกไซด สารน้ีสามารถทําลายเหล็ก เหล็กกลา ทองเหลือง 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: (as vapour and aerosol) (Inhalable fraction) 0.05 mg/m3 as TWA; (skin); A4 (not classifiable as a human carcinogen); BEI issued; 
(ACGIH 2004). ไมไดกําหนดคา MAK  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและการกลืนกิน  
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารไดนอยมาก แตจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได และจะเร็ว
ขึ้นหากฝุนสารฟุงกระจาย หรือถูกพนเปนละออง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :  สารอาจมีผลตอระบบประสาททําใหเกิดการชัก การหายใจลมเหลว เกิดการยับยั้งเอนไซม 
โคลีนเอสเทอเรส การไดรับสัมผัสอาจทําใหเสียชีวิตได อาการอาจปรากฏภายหลัง ควรอยูใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: เกิดการยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส ซึ่งผลน้ีอาจเกิดจากการสะสมในระยะยาว
ได  ดูเพ่ิมเติมใน อันตรายเฉียบพลัน/อาการ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด ท่ี 0.00007 kPa : 125  ํC 
จุดหลอมเหลว : 54-55  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.3 

 การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 100 (ดี) 
ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 0.0003 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจตอนก ผ้ึง และสัตวเล้ียงลูกดวยนม
เปนพิเศษ สารอาจสงผลกระทบในระยะยาวตอสิ่งแวดลอมในนํ้า สารสามารถกระจายสูสิ่งแวดลอมไดจากการใชสารตามปกติ ควรใช
อยางระมัดระวัง อยางไรก็ตามควรหลีกเล่ียงการปลดปลอยเพิ่ม เชน การกําจัดทิ้งที่ไมเหมาะสม 
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หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ตองไดรับการรักษาพิษอยางเฉพาะเจาะจงใน
กรณีที่ไดรับพิษจากสารนี้ ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว ถาในตํารับมีตัวทําละลายควรศึกษา ICSC ของตัวทํา
ละลายน้ัน ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาดอาจทําใหสารเกิดการเปล่ียนสมบัติทางกายภาพและอาการ
พิษได หามนําชุดทํางานกลับบาน สารมีช่ือการคาดังน้ี Azodrin, Bilobran, Crisodrin, Monocron, Nuvacron, Plantdrin, Susvin   
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 


