
 
 

วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1994 
4-Dimethylamino-m-tolyl N-methylcarbamate 
4-Dimethylamine m-cresyl methylcarbamate 

CAS #  2032-59-9  C11H16N2O2  
RTECS #  FC0175000  Molecular mass: 208.3  
UN #  2757  
EC #  006-018-00-5  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟได ตํารับที่เปนของเหลว
ที่มีตัวทําละลายอินทรียอยูอาจ
ติดไฟได เมื่อเกิดไฟไหมให
ควัน(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง
หรือ เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 
หรือ คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด เสี่ยงตอการติดไฟและระเบิด 
ถาในตํารับมีตัวทําละลายที่ติด
ไฟหรือระเบิดไดอยูดวย 

  

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะเด็กและวัยรุน 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม มึนงง เหง่ือออก หายใจลําบาก 
หมดสติ อาเจียน รูมานตาหดตัว 
กลามเน้ือเปนตะคริว  
นํ้าลายไหลมาก 

ดูดระบายอากาศ (ไมตองถาสารเปน
ผง) ระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี หรือ
ใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม  
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา  
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ  
ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง ทองเสีย 
คล่ืนไส อาเจียน  
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ใหด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า ทําใหอาเจียนออกมา 

(ถาผูปวยมีสติ) นอนพัก  
นําสงแพทย (ดูหมายเหตุ) 

 

AMINOCARB อะมิโนคารบ ICSC: 0097 



 
 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
หามลางลงทอระบายนํ้า เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสภาชนะ  
อาจทําใหช้ืนกอนเพ่ือไมใหเกิดฝุนสาร เก็บกวาดสวนที่เหลือแลว
นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวย
หายใจ P3 filter สําหรับอนุภาคสารพิษ) หามปลอยสารน้ีเขาสู
สิ่งแวดลอม 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
เปนมลภาวะทางทะเล  
EU Classification  
Symbol: T, N 
R: 24/25-50/53 
S: (1/2-)-28-36/37-45-60-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

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

 
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนผลึกสีขาว 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนจะทําใหเกิดกาซพิษที่ระคายเคืองรวมท้ัง ไนโตรเจนออกไซด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :ไมไดกําหนดคา TLV 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC เกิดการระเหยไดนอยมาก อยางไรก็ตามปริมาณของอนุภาคสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วจนถึงจุดอันตรายเมื่อถูกพนเปนละอองหรือเมื่อฝุนสารฟุงกระจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปนสารผง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารอาจมีผลตอระบบประสาท ทําใหชัก และการหายใจลมเหลว เปนตัวยับยั้งเอนไซม 
โคลีนเอสเทอเรส การไดรับสัมผัสอาจทําใหเสียชีวิตได อาการอาจปรากฏภายหลัง ควรอยูใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทและตับ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว : 93  ํC 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.09 
ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 0.0023 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 7.18 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.73  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจตอนก ผ้ึง สัตวเล้ียงลูกดวยนม และสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ตองไดรับการรักษาพิษอยางเฉพาะเจาะจง 
ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว ตัวทําละลายชวย(carrier solvents)ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาดอาจเกิดการเปล่ียน
สมบัติทางกายภาพและอาการพิษได หามนําชุดทํางานกลับบาน ช่ือทางการคา Bayer 44646, Metacil, Matacil, Mitacil ถาสารน้ีอยูใน
ตํารับที่ใชตัวทําละลายใหศึกษา ICSCs ของตัวทําละลายน้ันดวย 
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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 


