
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2004 
1-Naphthalenol methylcarbamate Methyl carbamic acid 1-naphthyl ester 
1-Naphthyl methylcarbamate 1-Naphthalenyl methylcarbamate  

CAS #  63-25-2  C12H11NO2  
RTECS #  FC5950000  Molecular mass: 201.2  
UN #  2757  
EC #  006-011-00-7  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได ตํารับที่เปนของเหลวที่มี 

ตัวทําละลายอินทรียอาจติดไฟได 
หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม 

คารบอนไดออกไซด  
การระเบิด  

 
 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ

ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 
การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 

หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 
โดยเฉพาะในวัยรุนและเด็ก 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม คล่ืนไส อาเจียน รูมานตาหรี่ 
กลามเน้ือเปนตะคริว นํ้าลายฟูมปาก 

ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวด (ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกันหรือเครื่อง
ปองกันนัยนตาพรอมเครื่องปองกัน
การหายใจ  

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง ทองเสีย คล่ืนไส 
อาเจียน รูมานตาหรี่ กลามเน้ือเปน
ตะคริว นํ้าลายฟูมปาก 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ใหด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า ด่ืมนํ้ามากๆ  
นําสงแพทย ดูหมายเหตุ 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
กวาดสารท่ีหกใสในภาชนะที่ปดสนิท ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืน
กอนเพ่ือปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง 
นําไปท้ิงในที่ที่ปลอดภัย หามใหสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม เคล่ือนยาย
แหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด (ใสใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ใช 
P2 filter เครื่องหายใจสําหรับสารอนุภาคสารอันตราย) 

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  เปนมลภาวะทางทะเล 
EU Classification  
Symbol: Xn, N 
R: 22-40-50 
S: (2-)-22-24-36/37-46-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

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

 
เก็บแยกจากสารออกซิไดซ อาหารและอาหารสัตว  
เก็บในภาชนะปดสนิท และหองที่มีการระบายอากาศที่ดี 

 
 

CARBARYL คารบาริล ICSC: 0121 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนผลึกสีขาว ไมมีกล่ิน หรือเปนของแข็งมีหลายรูปแบบ 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนและเมื่อเกิดเผาไหมสลายตัวใหควันที่เปนพิษ รวมทั้งไนโตรเจนออกไซด  
สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง ทําใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 5 mg/m3 as TWA; A4 (ACGIH 2004).  
MAK: 5 mg/m3; H; Peak limitation category: II(4); (DFG 2003). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจไอ ละอองสาร ดูดซึมทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนพิษอยางชามาก  
แตถาถูกพนเปนละอองหรือฟุงกระจาย การปนเปอนจะเร็วกวามาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหดวงตา และผิวหนัง เกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท มีผลทํา
ใหเกิดการชัก กดการหายใจทําใหการหายใจลมเหลว ยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส ผลอาจเกิดภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของ
แพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:ยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส อาจเกิดการสะสม ดูอาการพิษเฉียบพลัน  
สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

สลายตัวตํ่ากวาจุดเดือด 
จุดหลอมเหลว : 142  ํC  
ความหนาแนน : 1.2 g/cm3 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 30  ํ C) : 0.004 - 0.012 แยมาก 

ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : เล็กนอย 
จุดวาบไฟ : 193-202  ํC 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.59 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก  สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจกับนกและผ้ึงเปนพิเศษ 
สารน้ีสามารถเขาสูสิ่งแวดลอมไดภายใตการใชที่ปกติ จึงควรเอาใจใสอยางมาก อยางไรก็ตาม ควรหลีกเล่ียงวิธีที่เปนการเพ่ิมการ
ปลดปลอย เชน การกําจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ตองไดรับการรักษาพิษอยางเฉพาะเจาะจง 
ในกรณีที่ไดรับพิษจากสารน้ีตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว  ถาสารน้ีอยูในตํารับที่ใชตัวทําละลายใหศึกษา ICSCs 
ของตัวทําละลายน้ันดวย ตัวทําละลายชวย(carrier solvent)ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาดอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสมบัติทาง
กายภาพและความเปนพิษไดของสารน้ี  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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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 


