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HD  
Mustard gas  
Bis(2-chloroethyl)sulfide  
1,1'-Thiobis(2-chloroethane) 

CAS #  505-60-2  C4H8Cl2S  

RTECS #  WQ0900000  Molecular mass: 159.1  

UN #   2810   

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ติดไฟได ภายใตสภาวะจําเพาะ หามอยูใกลเปลวไฟ ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง: 
ใชสารดับไฟประเภทที่เหมาะสม 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยทุกกรณี 
การสูดดม ไอ ปวดแสบปวดรอน  

เจ็บคอ หายใจถี่ๆ หายใจลําบาก
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง  
(ดูหมายเหตุ) 

เครื่องปองกันการหายใจ ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่งนั่ง
ครึ่งนอน  ถาจําเปนใหชวยหายใจ   
หามชวยหายใจโดยการเปาปาก  
ชวยหายใจโดยผูที่ไดรับการฝกมา
โดยเฉพาะ นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ปวด แดง แผล
พุพอง ผิวหนังไหมรุนแรง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ําและสบู สวมถุงมือ
เมื่อทําการปฐมพยาบาล 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา น้ําตาไหล ตาแดง ปวด  
ไหมลึกรุนแรง ตาบอด 

สวมแวนนิรภัยและหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง คลื่นไส 
อาเจียน ปวดแสบปวดรอน 
ช็อกหรือลมฟุบ (ดูการสูดดม) 

ลางมือกอนรับประทานอาหาร 
หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

หามทําใหอาเจียน  
หามชวยหายใจโดยการเปาปาก  
ชวยหายใจโดยผูที่ไดรับการฝกมา
โดยเฉพาะ นําสงแพทย   

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
 เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ใชเครื่อง
ปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวย
หายใจติดตัว เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะ
ที่ปดสนิท ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย  
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย   
หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
UN Classification 
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: I 

SULFUR  MUSTARD ซัลเฟอร มัสตารด ICSC :0418 
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การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT1-I  
NFPA Code: H4; F1; R1; 0 

เก็บแยกจากน้ํา อาหารและอาหารสัตว เก็บในที่ ปดสนิท 
ดูดระบายอากาศตามแนวพื้น เก็บในพื้นที่ที่ไมมีทอระบายน้ําเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวมันหรือผลึก ไมมีสีจนถึงมีสีเหลือง มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน ไดควันพิษ  สารทําปฏิกิริยากับน้ํา  สารทําลายโลหะ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: ยังไมมีการระบุ MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 1; (DFG 2004).
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม ผิวหนังและการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC อัตราการระเหยของสารถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารที่ทําใหเกิดแผลพุพอง น้ําตาไหล สารระคายเคืองอยางรุนแรงตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดิน
หายใจ การสูดดมไอสารเขาไปอาจทําใหเกิดอาการปอดบวมน้ํา(ดูหมายเหตุ)  ผลอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาตอมา ควรไดรับการดูแลจาก
แพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  การไดรับสัมผัสสารทางผิวหนังอาจทําใหผิวหนังอักเสบ อาจมีผลตอปอดเมื่อ
ไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ  สารอาจมีผลตอดวงตาทําใหการทํางานเสียไป สารเปนสารกอมะเร็งในมนุษย  

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 216   ํC 
จุดหลอมเหลว : 13.5   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.27 
การละลายในน้ํา , g/100 ml at 25  ํC : 0.0068 (นอยมาก) 

ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 9.33
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 5.5 
จุดวาบไฟ : 105  ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 1.37-2.41 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษตกคางยาวนานในดินและในหิมะ 

หมายเหตุ 

หามนําชุดทํางานกลับบาน อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ  
ช่ือทั่วไป คือ Yperite , Lost  
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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 

 


