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S-4-Chlorophenylthiomethyl O,O-diethyl phosphorodithioate  

hosphorodithioic acid, S-(((4-chlorophenyl)thio)methyl) O,O-diethyl ester  P 
CAS #  786-19-6  C11H16ClO2PS3 / (CH3CH2)2P(S)SCH2SC6H4Cl  

RTECS #  TD5250000  Molecular mass: 342.9  

UN #  3018    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ติดไฟได สูตรตํารับที่เปน
ของเหลวที่มีสวนประกอบของ
ตัวทําละลายอินทรียอาจไวไฟ 
เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ

หามอยูใกลเปลวไฟ น้ําฉีด โฟม สารดับเพลิงผง   
คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด เสี่ยงตอการติดไฟและระเบิดถา
สูตรตํารับมีสวนผสมของตัวทํา
ละลายที่ไวไฟ/ระเบิดได

  

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยโดย

เครงครัด 
เด็กและวัยรุนตองหลีกเลี่ยงการ

ไดรับสัมผัสสาร 

ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม มานตาหดตัว กลามเนื้อเปน
ตะคริว น้ําลายฟูมปาก เหงื่อ
ออก คลื่นไส ปวดศีรษะ มึนงง 
หายใจลําบาก ชัก หมดสติ 

ดูดระบายอากาศ  
(ไมตองถาสารเปนผง) 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม 
กลามเนื้อกระตุก (ดูการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ําและสบู 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน กลามเนื้อกระตุก เปนตะคริวที่
ทอง อาเจียน ทองเสีย  
(ดูการสูดดม) 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก ใหดื่มผงถานกัมมันตละลาย
น้ํา ทําใหอาเจียน (เฉพาะผูที่มีสติ) พัก 
นําสงแพทย 

CARBOPHENOTHION คารโบฟโนไธออน ICSC :0410 

 
 



การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะปดสนิทให
มากที่สุดเทาที่จะมากได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย  
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย   
หามลางสารลงทอระบายน้ํา 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเลอยางรุนแรง 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 24/25-50/53 
S: (1/2-)-28-36/37-45-60-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

 
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT6-II ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว 
เก็บในหองที่มีการถายเทอากาศที่ดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือเผาไหมไดควันพิษ รวมทั้ง phosphorus oxides, sulfur oxides, hydrogen chloride 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: ยังไมมีการระบุ
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมละอองของสาร ผิวหนังและการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได โดยการปนเปอนจะ
เร็วขึ้น ถาถูกพนเปนละออง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหชักและการหายใจลมเหลว สารยับยั้งเอ็นไซม 
Cholinesterase การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได  ผลอาจเกิดขึ้นในภายหลัง ควรไดรับการดูแลจากแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  สารยับยั้งเอ็นไซม Cholinesterase  อาจเกิดการสะสม : ดูอันตรายจากพิษ
เฉียบพลัน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด 0.0013 kPa : 82   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.3 
การละลายในน้ํา : ไมละลายน้ํา 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : นอยมาก 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 11.8
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.00
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 5.1 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สารเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํามาก สารอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความใสใจตอผ้ึงและนก สารอาจมีผลกระทบยาวนาน
ตอสิ่งแวดลอมทางน้ํา  หลีกเลี่ยงการปลดปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอมในสภาวะตางๆ จนถึงการใชตามปกติ 

หมายเหตุ

อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที่ไดรับพิษจากสารนี้ ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว  ถาสารผสมกับตัวทําละลายควรศึกษา ICSC ของตัวทํา
ละลายน้ัน ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาดอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพและความเปน
พิษของสารนี้ หามนําชุดทํางานกลับบาน ช่ือทางการคา ไดแก Acarithion, Dagadip, Garrathion, Nephocarb, Trithion  
เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนของการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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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 

 


