
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2005 
2-Chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate 
2-Chloro-3-(diethylamino)-1-methyl-3-oxo-1-propenyl dimethyl phosphate 
Dimethyl phosphate ester 2-chloro-N,N-diethyl-3-hydroxycrotonamide  
O,O-Dimethyl-O-(2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl) phosphate 

CAS #  13171-21-6  C10H19ClNO5P  
RTECS #  TC2800000  Molecular mass: 299.7  
UN #  3018  
EC Index #  015-022-00-6  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ตํารับที่เปนของเหลวที่มีตัวทํา
ละลายอินทรียอาจไวไฟ เมื่อติดไฟ
ใหควัน (หรือกาซ)ที่ระคายเคือง 

หรือเปนพิษ 

 ในกรณีที่ไฟไหมบริเวณรอบๆ 
ใหใชสารดับเพลิงที่เหมาะสม 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด  
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร
โดยเฉพาะในวัยรุนและเด็ก 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม เหง่ือออก กลามเน้ือกระตุก  
รูมานตาหด กลามเนื้อเปนตะคริว 
นํ้าลายไหลมาก ทองเสีย มึนงง 
หายใจลําบาก อาเจียน ชัก หมดสติ  
อาการอาจเกิดภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทา ครึ่งน่ังครึ่งนอน  

ถาจําเปนใหใชเครื่องชวยหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึมได (ดู การสูดดม) 
 

สวมถุงมือ และชุดปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา แดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 

จากน้ันนําสงแพทย 
การกลืนกิน ปวดเกร็งทอง  

(ดู การสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  

ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ทําใหอาเจียนออกมา 
(ถาผูปวยมีสติ)  
ใหด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า 
นําสงแพทยทันที (ดูหมายเหตุ) 

 
 

PHOSPHAMIDON ฟอสฟามิดอน ICSC :0189 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
การปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเครื่องชวยหายใจติด
ตัว หามปลอยใหสารเขาสูสิ่งแวดลอม เก็บรวบรวมสารที่เปน
ของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะบรรจุที่ไมใชโลหะที่ปดสนิทให
มากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย 

หามขนสงพรอมอาหารหรืออาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเลอยางรุนแรง 

EU Classification UN Classification 

Symbol: T+, N 
R: 24-28-68-50/53 
S: (1/2-)-23-36/37-45-60-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT6-II เก็บในที่ปดสนิท ไมมีชองระบายหรือทอระบายนํ้า  
เก็บในที่ระบายอากาศไดดี เก็บแยกจากสารที่เปนดาง  
อาหารและอาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวเปนมัน ไมมีสีถึงสีเหลือง 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือเผาไหม ทําใหเกิดควันที่เปนพิษรวมทั้งฟอสฟอรัสออกไซด  ไฮโดรเจนคลอไรด
ไนโตรเจนออกไซด ทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับดาง สารทําลายโลหะ เชน เหล็ก ดีบุก อะลูมิเนียม  
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: BEI issued; (ACGIH 2005). ไมไดกําหนดคา MAK  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองของสาร เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารนอยมาก อยางไรก็ตามจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงจุดอันตรายเมื่อถูกพน
เปนละออง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหดวงตาเกิดการระคายเคือง และอาจมีผลตอระบบประสาท ทําใหเกิดการชัก กดการ
หายใจและเสียชีวิตได การไดรับสารในระดับสูงอาจทําใหเสียชีวิตได เกิดการยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง  
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: เปนตัวยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส อาจเกิดผลจากการสะสมได  
(ดูอันตรายเฉียบพลัน/อาการ) 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือดท่ี 0.2 kPa : 162   ํC 
จุดหลอมเหลว : -45   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.2 

การละลายในนํ้า: ละลายได 
ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 0.0033 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 0.8 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจตอผ้ึง นก เปนพิเศษ สารน้ีสามารถเขาสู
สิ่งแวดลอมไดจากการใชตามปกติ ควรใชอยางระมัดระวัง อยางไรก็ตามควรหลีกเล่ียงการปลดปลอยเพิ่ม เชน การกําจัดทิ้งอยางไม
เหมาะสม 
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หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที่ไดรับสารพิษจากสารน้ี ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว ผลิตภัณฑทางการคามีสวนผสมของไอโซเมอร  ตัวทํา
ละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาดอาจเกิดการเปล่ียนสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได หามนําชุดทํางาน
กลับบาน  ช่ือทางการคา ไดแก Pillarcron, Dimecron และ Phosron 
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 


