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O,O,O',O'-Tetramethyl O,O'-thiodi-p-phenylene bis(phosphorothioate)  
O,O'-(Thiodi-4,1-phenylene) bis(O,O-dimethylphosphorothioate)  
Phosphorothioic acid, O,O'-(thiodi-4,1-phenylene) O,O,O',O'-tetramethyl ester 

CAS #  3383-96-8  C16H20O6P2S3  

RTECS #  TF6890000  Molecular mass: 466.5  

UN #  2783      

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได ตํารับที่เปนของเหลวที่มี
ตัวทําละลายอินทรียอยูอาจติดไฟ
ได  เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) 
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
หรือคารบอนไดออกไซด 
 

การระเบิด  
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปองกันการเกิดไอหมอกของสาร 

 

การสูดดม มึนงง คล่ืนไส กลามเน้ือกระตุก 
เหง่ือออก รูมานตาหด  
กลามเน้ือเปนตะคริว  
นํ้าลายไหลมาก อาเจียน ทองเสีย 
หายใจลําบาก ชัก หมดสติ 

ดูดระบายอากาศ  
(ไมตองถาสารเปนผง)  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  

หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 
 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง 

ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทยทันที 
ทางดวงตา ตาพรา 

 
สวมแวนนิรภัยหรือหนากากปองกัน 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง (ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก นําสงแพทย 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
การปองกันสวนบุคคล: สวมเครื่องกรองหายใจสําหรับกาซอินทรีย
และปรับมาสําหรับความเขมขนของสารที่ปนเปอนในอากาศ  
หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  เก็บกวาดสารที่หกออกมาใส
ภาชนะที่มีฝาปด ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกันไมใหเกิด
ฝุนสาร เก็บกวาดสวนที่เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปทิ้งในที่
ปลอดภัย 

หามขนสงพรอมอาหารหรืออาหารสัตว   เปนมลภาวะทางทะเล 

UN Classification 
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 
GHS Classification 
อันตราย 
เปนพิษเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง 
เปนอันตรายหากกลืนกิน 
เปนอันตรายหากสูดดม 
มีผลใหระบบประสาทถูกทําลาย 
เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าและผลจะคงอยูนาน 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT7-III ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  

เก็บแยกจากอาหารหรืออาหารสัตว เก็บในที่ปดสนิท  
เก็บในบริเวณที่ไมมีทางระบายน้ําหรือทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : ผลึกหรือของเหลวไมมีสีหรือสีขาว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือเผาไหม ทําใหเกิดควันที่เปนพิษ รวมถึง ฟอสฟอรัสออกไซด และ  
ซัลเฟอรออกไซด 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (as TWA) 1 mg/m3 Inhalable fraction and vapor (skin); A4 (not classifiable as a 
human carcinogen); BEI issued; (ACGIH 2006).ไมไดกําหนดคา MAK  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางชาๆ หรือไมเกิดขึ้น 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : ยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส สารอาจมีผลตอระบบประสาท ทําใหเกิดการชักและ 
กดการหายใจ ผลอาจเกิดภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย การสัมผัสสารเกินกวา คาขีดจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน  
อาจสงผลใหเสียชีวิตได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: เปนสารที่ยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส อาจสงผลแบบเรื้อรังได  
ดูเพ่ิมเติม อันตรายเฉียบพลัน/อาการ 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด (สลายตัว) : 120-125   ํC 
จุดหลอมเหลว : 30  ํC 
ความหนาแนน : 1.3 g/cm3 

การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 
ความดันไอ Pa ท่ี 25  ํ C : นอยมาก 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 5.96 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจตอผ้ึงเปนพิเศษ อาจเกิดการสะสมของ
สาร สารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอมไดจากการใชตามปกติ ตองระวังเปนพิเศษ ในการหลีกเล่ียงการทําใหสารเขาสูสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม เชน  
การกําจัดสารโดยวิธีที่ไมเหมาะสม  

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจงใน
กรณีที่ไดรับพิษจากสารนี้ ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชในตํารับที่ขายใน
ทองตลาดอาจทําใหเกิดการเปล่ียนสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได  สารชนิด technical grade (90-95%) เปนของเหลวขนหนืด 
สีนํ้าตาล ช่ือการคา ไดแก Abate, Abathion, Swebate, Nimitex และ  Biothion 
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 


