
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2004 
2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate 
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl methylcarbamate 
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-7-benzofuranyl-N-methylcarbamate 

CAS #  1563-66-2  C12H15NO3  
RTECS #  FB9450000  Molecular mass: 221  
UN #  2757  
EC #  006-026-00-9  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ ตํารับที่เปนของเหลวที่มี 
ตัวทําละลายอินทรียอาจติดไฟได 
เมื่อติดไฟใหควัน (และกาซ) ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟที่
เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการเกิดไฟและการระเบิดถา
ในสูตรตํารับมีตัวทําละลายที่ไวไฟ
หรือมีคุณสมบัติระเบิดได 

  

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 
โดยเฉพาะในวัยรุนและเด็ก 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม เหง่ือออก รูมานตาหรี่ กลามเน้ือเปน
ตะคริว นํ้าลายฟูมปาก เวียนศีรษะ 
อาเจียน หายใจลําบาก  
หมดสติ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
( ไมตองถาสารเปนฝุน)  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง  
 

สวมถุงมือ ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมี
ออก ลางและทําความสะอาด
ผิวหนัง ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา  
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆ
นาที (ถอดคอนแทคเลนสถา
ทําได) นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง ทองเสีย  
ปวดศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน 
ออนเพลีย (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน  
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

ใหด่ืมผงถานกัมมันตละลาย
นํ้า ด่ืมนํ้ามากๆ นําสงแพทย 

 

CARBOFURAN คารโบฟวแรน ICSC: 0122  



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
กวาดสารท่ีหกใสในภาชนะ ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่
ที่ปลอดภัย อยาใหสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม (ใชเครื่องปองกันพิเศษ
สวนบุคคล: ชุดปองกันสมบูรณและเครื่องชวยหายใจติดตัว) 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว เปนมลภาวะทางทะเล 
EU Classification UN Classification 
Symbol: T+, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 26/28-50/53 UN Pack Group: I 
S: (1/2-)-36/37-45-60-61   

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

 
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  เก็บในหองที่มีการระบาย
อากาศท่ีดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนผลึกไมมีสี 
อันตรายทางเคมี :เมื่อไดรับความรอนสลายตัวใหควันที่เปนพิษ รวมทั้งไนโตรเจนออกไซด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  TLV: 0.1 mg/m3; A4; BEI issued; (ACGIH 2004). MAK ยังไมมีการกําหนด 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :อุณหภูมิ 20  ํC เกิดการระเหยไดนอยมาก อยางไรก็ตามปริมาณของสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึง
จุดอันตราย เมื่อถูกพนเปนละอองและการฟุงกระจาย โดยเฉพาะในรูปผง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท ทําใหเกิดอาการชัก กดการหายใจทําใหการหายใจลมเหลว  
เกิดการยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหถึงตาย อาการอาจเกิดภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:เกิดการยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส อาจเกิดการสะสม ดูอาการพิษเฉียบพลัน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

สลายตัวตํ่ากวาจุดเดือดท่ี : 150  ํC 
จุดหลอมเหลว : 153  ํC  
ความหนาแนน : 1.2 g/cm3 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 0.07 
ความดันไอ Pa ท่ี 33  ํ C : 0.0027 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.32 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าอยางมาก สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจกับสิ่งมีชีวิตในนํ้า สิ่งมีชีวิตในดิน ผ้ึง
และนกเปนพิเศษ สารน้ีสามารถเขาสูสิ่งแวดลอมไดภายใตการใชที่ปกติ จึงควรเอาใจใสอยางมาก อยางไรก็ตาม ควรหลีกเล่ียงวิธีที่เปน
การเพ่ิมการปลดปลอย เชน การกําจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม 

หมายเหตุ 
ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ไดรับพิษจากสารน้ีตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาท่ีถูกตองและเตรียมพรอมไว ตัวทําละลาย
ชวย(carrier solvents) ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาดอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษไดของสารน้ี 
หามนําชุดทํางานกลับบาน ถาสารผสมกับตัวทําละลายควรศึกษา ICSC ของตัวทําละลายน้ัน 
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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 


