
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1994 
Dibutyltin oxide Dibutyloxostannane Dibutyloxotin  

CAS#              :   818-08-6 C8H18OSn/(C4H9)2SnO 
RTECS#         :   WH7175000  Molecular mass: 248.9  
UN#                :   3146 
EC Index#       :   050-008-00-3 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได 

เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
  

สารดับเพลิงผง  นํ้าฉีด 
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของอนุภาค
ฝุนสารละเอียดที่ฟุงกระจายใน
อากาศท่ีระเบิดได 

ปองกันการสะสมของฝุนสาร 
ทําเปนระบบปด  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 
ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน การตอสายดิน) 

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 

โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ปวดศรีษะ สูญเสียความทรงจํา 
เสียงกระดิ่งแววในหู 
สูญเสียการทรงตัว 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม!  ผิวหนังไหม 
ปวด (ดูหัวขอการสูดดม) 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน (ดูหัวขอการสูดดม) หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก  
ใหด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า   
ทําใหอาเจียน (ถาผูปวยมีสติ) 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT3-II-S เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
หามลางสารท่ีหกลงทอระบายน้ํา  
เก็บหรือตักสารที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท  
ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมใหเกิดฝุน  
เก็บกวาดสวนที่เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องกรอง P3 filter สําหรับ
อนุภาคสารพิษ 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได 
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท  
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53 
S: (1/2-)-35-36/37/39-45-60-61 
Note: [A, 1] 

UN Hazard Class: 6.1 

 
ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผงสีขาว 
อันตรายทางกายภาพ : เกิดการระเบิดของฝุนสารไดถาสารอยูในรูปผงหรือเม็ดเล็กๆ แลวผสมกับอากาศ   
ถาแหงจะเกิดประจุไฟฟาสถิตไดถามีการหมุนวน  เกิดการไหลเวียนของอากาศ  การเท อื่นๆ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน ทําใหเกิดควันที่เปนพิษของดีบุก และ tin oxides 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: (as Sn) 0.1 ppm as TWA, 0.2 ppm as STEL; (skin); A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004).  
MAK: (as Sn) (Inhalable fraction) 0.1 mg/m³; Peak limitation category: II(2); skin absorption (H); Pregnancy risk group: D; (DFG 
2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม ทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได โดยการปนเปอนจะ
เร็วขึ้น ถาเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง 
ทําใหการทํางานเสียไป  การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได  ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง  ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:  สารอาจมีผลตอตับ ทําใหตับสูญเสียการทํางาน  ในการทดลองในสัตวทดลอง
แสดงใหเห็นวาสารจะทําใหทารกมนุษยผิดปกติได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดสลายตัวตํ่ากวาจุดหลอมเหลวท่ี 210   ํC (ดูหมายเหตุ) 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.6 

การละลายในนํ้า : ไมละลาย 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 279   ํC 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม  จึงควรระมัดระวังเปนพิเศษกับพืชตระกูลสาหรายและสัตวตระกูลกุงและปู 

หมายเหตุ 

ในเอกสารมีคาแตกตางกัน  อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  
ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ อาการเกิดพิษ มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานหลายวัน   
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ,EU classification  
และการจัดการเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 
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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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


