
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 1994 
2-Isopropoxyphenyl methylcarbamate  
Phenol, 2-(1-methylethoxy)-,methylcarbamate  
2-(1-Methylethoxy)phenyl methylcarbamate  
PHC                         

CAS #  114-26-1  C11H15NO3  
RTECS #  FC3150000  Molecular mass: 209.2  
UN #  2757  
EC Index #  006-016-00-4  

 
 
การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟไดในสภาวะจําเพาะ ตํารับที่

เปนของเหลวที่มี สารละลายอินทรีย
อาจติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน (หรือ
กาซ) ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชสารดับเพลิงผง นํ้าฉีด โฟม หรือ
คารบอนไดออกไซด 
 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจาย 

ของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด  
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส
โดยเฉพาะในวัยรุนและเด็ก 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม มึนงง ปวดศีรษะ เหง่ือออก  
หายใจลําบาก คล่ืนไส หมดสติ 
อาเจียน รูมานตาหด กลามเน้ือเปน
ตะคริว นํ้าลายไหลมาก 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  

หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 
ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน  
นําสงแพทย  
ดูหมายเหตุ 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
และทําความสะอาดผิวหนังดวยนํ้า
มากๆหรืออาบนํ้า นําสงแพทย 

ทางดวงตา รูมานตาหด ตาพรา 
 

สวมแวนนิรภัยหรือ 

เครื่องปองกันนัยนตาพรอมเครื่อง
ปองกันการหายใจถาสารเปนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 

นําสงแพทย 
การกลืนกิน ปวดทอง ชัก ทองเสีย ออนเพลีย 

กลามเน้ือกระตุก   
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 

หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ใหด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า  
ทําใหอาเจียนออกมา 

(ถาผูปวยมีสติ) นําสงแพทย   
ดูหมายเหตุ 
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
หามลางลงทอระบายนํ้า เก็บกวาดสารที่หกใสภาชนะที่ปดสนิท  
ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสวนที่
เหลืออยางระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่ที่ปลอดภัย  
(ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว) 

หามขนสงพรอมอาหารหรืออาหารสัตว เปนมลภาวะทางทะเล 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 25-50/53 
S: (1/2-)-37-45-60-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

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

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
เก็บในหองที่มีการระบายอากาศที่ดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ผงผลึกสีขาว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือเผาไหม ทําใหเกิดควันที่เปนพิษ รวมท้ัง เมทธิลไอโซไซยาเนท 
 ไนโตรเจนออกไซด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.5 mg/m3 as TWA; A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to 
humans); BEI issued; (ACGIH 2004). MAK: (Inhalable fraction) 2 mg/m3; Peak limitation category: II(8); (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายโดยการหายใจ เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะเกิดนอยมาก อยางไรก็ตามจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงจุดอันตราย 
เมื่อถูกพนเปนละอองหรือเมื่อฟุงกระจาย โดยเฉพาะเมื่อสารเปนผง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารอาจมีผลตอระบบประสาท ไต ตับ เปนผลใหการหายใจลมเหลว ชัก และเน้ือเยื่อถูกทําลาย  
เปนสารยับยั้งเอนไซมโคลินเอสเทอเรส  การไดรับสัมผัสสารอาจทําใหเสียชีวิตได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว : 91  ํC  
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.2 (แย) 

ความดันไอ Pa ท่ี 20  ํ C : 0.001 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.52 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า ผ้ึง นก สัตวเล้ียงลูกดวยนม และสิ่งมีชีวิตในดินเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจงใน
กรณีที่ไดรับพิษจากสารนี้ ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว ถาสารผสมกับตัวทําละลายควรศึกษา ICSC ของตัวทํา
ละลายน้ัน ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาด อาจเกิดการเปล่ียนสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได  
ช่ือทางการคา ไดแก Baygon, Blattanex, Bolfo, Invisi-Gard, Isocarb, o-IMPC, Propyon, Rhoden, Sendran, Suncide, Tendex, Tugon 
Fliegenkugel, Unden, Undene  หากสูตรตํารับมีตัวทําละลายไฮโดรคารบอน หามทําใหอาเจียน   
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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 


