
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : กรกฎาคม 1997 
O-3-Chloro-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate  
Phosphorothioic acid O-(3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl) O,O-diethyl ester  
O,O-Diethyl O-(3-chloro-4-methyl-7-coumarinyl)phosphorothioate  
O,O-Diethyl 3-chloro-4-methyl-7-umbelliferone thiophosphate 

CAS #  56-72-4  C14H16ClO5PS  

RTECS #  GN6300000  Molecular mass: 362.78  

UN #  3027  

EC Annex 1 Index #  015-038-00-3  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไมติดไฟ สูตรตํารับที่เปน
ของเหลวที่มีสวนประกอบของ
ตัวทําละลายอินทรียอาจไวไฟ 
เมื่อไฟไหมใหควัน(หรือกาซ)ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ  

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง:  
สารดับเพลิงผง น้ําฉีด โฟม 
คารบอนไดออกไซด   

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 
เด็กและวัยรุนตองหลีกเลี่ยงการ

ไดรับสัมผัสสาร 

ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม ชัก เวียนศีรษะเหงื่อออก หายใจ
ลําบาก คลื่นไส หมดสติ  
รูมานตาหด เปนตะคริว  
น้ําลายฟูมปาก อาการอาจ
เกิดขึ้นภายหลัง  
(ดูหมายเหตุ) 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก  ถาจําเปน
ใหชวยหายใจ  นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม (ดูการสูดดม) สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆหรืออาบน้ํา  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา  สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง ทองเสีย 
อาเจียน (ดูการสูดดม) 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก ทําใหอาเจียน (เฉพาะผูที่มี
สติ) พัก นําสงแพทย 

COUMAPHOS คูมาฟอส ICSC :0422 

 



การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย หามลาง
สารลงทอระบายน้ํา ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก็บหรือตักสารที่หกออกมา
ใสภาชนะมีฝาปด ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมให
เกิดฝุน เก็บกวาดสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง แลวนําไปทิ้งในที่
ปลอดภัย 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเลอยางรุนแรง 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+, N 
R: 21-28-50/53 
S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 

UN Hazard Class: 6.1 

 
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT7-I เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
เก็บในภาชนะปดสนิท เก็บในหองที่มีการถายเทอากาศที่ดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผลึก ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนไดควันพิษ รวมทั้ง sulfur oxides, phosphorus oxides และ hydrogen chloride สารทํา
ปฏิกิริยาอยางชาๆกับดางเกิดปฏิกิริยาการแยกดวยน้ํา 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.05 mg/m3(inhalable fraction & vapour) as TWA (skin) A4 (ไมจําแนกเปนสารกอ
มะเร็งในมนุษย); BEI issued (ACGIH 2007). MAK ยังไมมีการระบุ
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมละอองสาร ทางผิวหนังและการกลืนกิน
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได ถาเกิดการฟุงกระจาย
ของฝุนสาร  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารยับยั้งเอ็นไซม Cholinesterase ผลอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาตอมา ควรไดรับการดูแลจากแพทย  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  สารยับยั้งเอ็นไซม  Cholinesterase อาจเกิดการสะสม ดูอาการอันตรายเฉียบพลัน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว : 91   ํC 
ความหนาแนน : 1.47 g/cm3

การละลายในน้ํา : ไมละลายน้ํา 

ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 0.000013
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 4.13 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สารเปนพิษมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา สารอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม จึงควรระมัดระวังตอปลา สัตวมีกระดอง นกและสัตวเลี้ยงลูกดวย
นม อาจเกิดการสะสมทางชีวภาพไดในปลา จึงควรเอาใจใสอยางมาก อยางไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงวิธีที่เปนการเพิ่มการปลดปลอย เชน  
การกําจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม

หมายเหตุ

อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสารควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ใน
กรณีที่ไดรับพิษจากสารนี้  ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว ตัวทําละลายชวย(carrier solvents)ที่ใชในตํารับที่ขายใน
ทองตลาดอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษของสารนี้  
ช่ือทางการคา ไดแก Asuntol, Co-ral, Meldane, Muscatox, Perizin, Resitox, Negashunt 
 เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนของการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือน
กรกฎาคม 2007 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน 
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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 

 


