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หน้าที ่1 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่: ธนัวาคม 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

ส่วนที่ 1 – การบ่งชีท้างเคมขีองผลติภณัฑแ์ละผูผ้ลติ/จําหน่าย 

บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั 

8/351 หมู่ที่ 3 ตําบลบา้นใหม ่

อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท์ 0 2583 0495 

สารออกฤทธ์ิ :    ไบเฟนทรินเป็นไพรีทรอยด์สงัเคราะห์ 

ช่ือผลิตภณัฑ์ :  แมก็ซ์ธอร์TM 100 วอเทอรเ์บส เทอรมิ์ทิไซด ์แอนด ์อินเซค็ทิไซด ์

(MAXXTHORTM Water-based Termiticide & Insecticide) 
เลขทะเบียน :             601/2554 

ประโยชน์ :   สารกาํจดัปลวกและกําจดัแมลงสําหรบัใชต้ามคําอธบิายในฉลากผลติภณัฑ ์
เร่ิมใช้ :   มถิุนายน 2557       

ปรบัปรุง :     ธนัวาคม 2561 และมอีายุ  5 ปีนับจากวนัทีเ่ริม่ใช ้

ส่วนที ่2 - การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

ผลติภณัฑน์ี้ถกูจําแนกเป็น: Xn เป็นอนัตราย, Xi ระคายเคอืง, N เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม เป็นอนัตรายตามเกณฑข์อง SWA 

ไมเ่ป็นสนิค้าอนัตรายตาม Australian Dangerous Goods (ADG) Code 

ความเส่ียง: R22, R51/53 เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบระยะยาว 

ความปลอดภยั: S20, S23, S29, S45, S60, S61, S1/2, S24/25, S36/37 หา้มรบัประทานอาหารหรอืดื่มน้ําขณะใชผ้ลติภณัฑ ์ไมค่วรหายใจเอาไอระเหยหรอืละอองเขา้ไป หา้มทิง้

ผลติภณัฑท์ีเ่หลอืลงทอ่ระบายน้ํา ในกรณีเกดิอุบตัเิหตุหรอืรูส้กึไมส่บาย ใหไ้ปพบแพทยท์นัท(ีนําเอกสารความปลอดภยัไปด้วยถ้าเป็นไปได้) หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม ดูคําแนะนําหรอื

เอกสารความปลอดภยั เกบ็ไวใ้หม้ดิชดิและพ้นจากมอืเด็ก หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนังและดวงตา สวมถงุมอืและทีป้่องกนัดวงตา/ใบหน้า  

SUSMP Classification: S6 

ADG Classification: ไมไ่ด้ถูกจดัไว ้ไมเ่ป็นสนิค้าอนัตรายตาม Australian Dangerous Goods (ADG) Code IATA หรอื IMSBC 

IATA: ไมเ่ป็นอนัตรายสําหรบัการขนสง่ทางอากาศ 

UN Number: ไมไ่ด้ถกูจดัไว ้

     

  

คาํสญัญาณ GHS: ระวงั 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H302: เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 

H333: อาจเป็นอนัตรายเมือ่หายใจเขา้ไป 

H411: เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบระยะยาว 

การป้องกนั 

P102: เก็บใหพ้้นมอืเดก็ 

P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาละอองเขา้ไป 

P264: ลา้งบรเิวณทีส่มัผสัใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้าน 

P270: หา้มรบัประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรอืสบุบุหรี ่ขณะใชผ้ลติภณัฑ ์

P273: หลกีเลีย่งการปลอ่ยสู่สิง่แวดลอ้ม 

การตอบสนอง 

P362: ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนและซกัลา้งกอ่นนํามาใชอ้กี 

P301+P312: ถ้ากลนืกนิแลว้รู้สกึไมส่บาย ใหไ้ปพบแพทย ์

P301+P303+P331: ถ้ากลนืกนิ ใหบ้้วนปาก หา้มทาํใหอ้าเจยีน 

P304+P312: ถ้าหายใจเขา้ไปแลว้รู้สกึไมส่บาย ใหไ้ปพบแพทย ์

P304+P340: ถ้าหายใจเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงัทีท่ ีม่อีากาศบรสิุทธิ ์และใหพ้กัผอ่นในลกัษณะทีห่ายใจสะดวก 

P391: เก็บสารทีห่กรัว่ไหล 

P370+P378: ไมต่ดิไฟ ใชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัวสัดทุีก่าํลงัเผาไหม ้
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หน้าที ่2 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่: ธนัวาคม 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 
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การเกบ็รกัษา  

P405: เก็บใหม้ดิชดิ 

P410: หลกีเลีย่งแสงแดด 

P402+P404: เก็บในทีแ่หง้ เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนิท 

P403+P235: เก็บในทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเก็บในทีเ่ยน็ 

การกาํจดั  

P501: หากไมส่ามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด้ ใหนํ้าไปไปกําจดัทีโ่รงงานกาํจดัขยะและภาชนะบรรจุทีไ่ด้รบัอนุญาตเพื่อการฝังกลบ (ดูหวัขอ้ที ่13 ในเอกสารขอ้มลูความปลอดภยันี้) 

คาํอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี: สารแขวนลอยสขีาวขุน่จนถงึสน้ํีาตาลซดี 

กล่ิน: มกีลิน่อ่อนเฉพาะตวั 
อนัตรายต่อสุขภาพ: ไบเฟนทรนิเป็นอนัตรายตอ่สตัวเ์ลีย้งลกูด้วยนมเมือ่กลนืกนิ หากได้รบัปรมิาณมากอาจเป็นสาเหตุของการสญูเสยีความสามารถในการควบคุมการเคลือ่นไหว สัน่ 

น้ําลายไหล อาเจยีน ทอ้งเสยีและหงุดหงดิเมือ่ได้ยนิเสยีงหรอืถูกสมัผสั 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: จากขอ้มลูทีม่แีสดงใหเ้หน็วา่ผลติภณัฑไ์มเ่ป็นอนัตราย อาจทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงเลก็น้อย แต่ไมน่่าจะมากไปกวา่อาการไมส่บายเพยีงชัว่คราวเทา่นัน้ 

ทางการหายใจในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 

การสมัผสัทางผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ผลติภณัฑอ์าจทาํใหเ้กดิอาการชาได้แตจ่ะไมเ่กดิอาการอืน่ๆ รวมถงึผลติภณัฑอ์าจทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงแต่ไมน่่าจะมากไปกวา่อาการไมส่บายเพยีงชัว่คราว

เทา่นัน้  
การสมัผสัในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัผวิหนงัในระยะยาว 

การสมัผสัทางดวงตา: 
การสมัผสัในระยะสัน้: ผลติภณัฑน์ี้มผีลทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตา อาการอาจรวมไปถงึตาชํา้เหมอืนถูกต่อยและตาแดง และน้ําตาจะไหลเป็นจาํนวนมาก อาการอื่นๆ อาจเกดิขึน้ 

ถ้าสมัผสัในชว่งเวลาสัน้ๆ อาการจะหายไปเมือ่หยดุสมัผสั อยา่งไรก็ด ีการสมัผสัทีย่าวนานหรอืการรกัษาทีล่า่ชา้อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายถาวร  
การสมัผสัในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 

การกลืนกิน: 
การได้รบัในระยะสัน้: การได้รบัสารทางปากอยา่งมนีัยสําคญัถอืวา่ไมน่่าเป็นไปได้ จากขอ้มลูทีม่พีบวา่ผลติภณัฑน์ี้เป็นอนัตราย แต่ไมส่ามารถบอกอาการเกดิพษิได้ อยา่งไรกด็ ีผลติภณัฑน์ี้

อาจทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงในชอ่งปาก อาจรวมไปถงึอาการแสบรอ้นคลา้ยกบัการถกูเผาไหมแ้ละแดงในชอ่งปากและลาํคอ อาจแสดงอาการอืน่ๆ แต่อาการจะหายไปเมือ่หยดุสมัผสั  

การได้รบัในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกลนืกนิในระยะยาว 

สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเรง็: 
SWA:  ไมม่นีัยสําคญัวา่มสี่วนประกอบอยูใ่นกลุม่สารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย SWA 
NTP:    ไมม่นีัยสําคญัวา่มสี่วนประกอบอยูใ่นกลุม่สารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย NTP  

IARC:  ไมม่นีัยสําคญัวา่มสี่วนประกอบอยูใ่นกลุม่สารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย IARC  

ส่วนที่ 3 - องคป์ระกอบและขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 

ส่วนประกอบ CAS No. % ความเข้มข้น TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

ไบเฟนทรนิ 82657-04-3 10% (100 g/L) ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

ส่วนประกอบอืน่ๆทีไ่มเ่ป็นอนัตราย หลากหลาย 10% โดยประมาณ ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

น้ํา 7732-18-5 จนถงึ 100% ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

ผลติภณัฑท์างการค้าอาจมอีตัราส่วนของส่วนประกอบคลาดเคลือ่นบ้างเลก็น้อย นอกจากนี้ยงัสามารถใชส้่วนผสมอื่นทีไ่มเ่ป็นอนัตรายจํานวนเลก็น้อยไดอ้กีด้วย 

ค่าขดีจํากดั  SWA TWA เป็นค่าเฉลี่ยของความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศเมือ่คํานวณในเวลาทํางานปกติ 8 ชัว่โมงและสําหรบัการทํางาน 5 วนัต่อสปัดาห์ STEL (ขดีจํากดัการรบัสารในระยะสัน้) เป็นค่าขดีจํากดัไม่ควรเกนิกว่า 15 นาทแีละ

ไม่ควรรบัซํ้ามากกว่า 4 ครัง้ต่อวนั ระหว่างการรบัสารเพือ่หาค่าการทดสอบของ STEL ควรใชเ้วลาอยา่งน้อยทีสุ่ด 60 นาที ค่าขดีจํากดัของ TWA จะดูจากค่าสูงสุดทีถู่กใชเ้พราะว่าจะเกดิจากผลของสารทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็และเกดิ

เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 
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เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่: ธนัวาคม 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 
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ส่วนที่ 4 - มาตราการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป:   

กรณีสูดดม: สําหรบัการปฐมพยาบาลโดยปกตไิมม่คีวามจําเป็น  อยา่งไรก็ตาม หากเกดิการสดูดมแลว้เกดิการระคายเคอืงขึน้  ใหเ้คลือ่นยา้ยไปยงับรเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทได้ดแีละสงัเกต

อาการจนกวา่จะกลบัมาเป็นปกต ิ ถ้าการระคายเคอืงเริม่ทาํใหเ้จบ็ปวดหรอืเป็นอยูน่านกวา่ 30 นาท ี ใหพ้บแพทย ์
การสมัผสัผิวหนัง: ลา้งออกเบาๆ ด้วยน้ําสะอาดอยา่งทัว่ถงึ (ใชส้บู่ทีไ่มม่ฤีทธิก์ดักรอ่นหากจําเป็น) 5 นาทหีรอืจนกวา่ผลติภณัฑจ์ะถกูลา้งออกหมด 

การสมัผสัดวงตา: หากเขา้ตาใหร้บีลา้งตาด้วยน้ําเปลา่ทนัท ีใหน้ํ้าไหลผา่น 20 นาทหีรอืจนกวา่ผลติภณัฑจ์ะออกหมด ขณะทีน้ํ่าไหลผา่นใหเ้ปิดเปลอืกตาไว ้ระวงัน้ําทีป่นเป้ือนสารไปโดน

ส่วนอืน่ของตาหรอืส่วนอืน่ของใบหน้า ควรได้รบัการรกัษาทนัท ีระมดัระวงัเป็นพเิศษสําหรบัผูส้วมใสค่อนแทคเลนส ์
กรณีกลืนกิน: หากกลนืกนิหา้มทาํใหอ้าเจยีน  ใหล้า้งปากด้วยน้ําสะอาดและพบแพทย ์

ส่วนที่ 5 - มาตราการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด:  อนัตรายทีส่ําคญัจากการเกดิเพลงิไหม ้คอื การสูดดมควนัพษิหรอืการขาดออกซเิจน (หรอืทัง้คู่) ภายใต้เหตุการณ์ปกต ิไมม่คีวามเสีย่งจากการ

ระเบดิของผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นเพลงิ ส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีส่ลายตวัออกมาหลงัจากการถูกเผาไหม ้อาจกอ่ใหเ้กดิพษิจากการสูดดม ดงันัน้ ควรสวมเครือ่งป้องกนัทีเ่หมาะสม 

สารดบัเพลิง: ไมต่ดิไฟ ดงันัน้ ใหใ้ชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัวสัดุทีก่ําลงัเผาไหม ้ 
การผจญเพลิง: หากพบวา่มผีลติภณัฑจ์ํานวนมากอยูใ่นกองเพลงิ ใหเ้รยีกรถดบัเพลงิ  
จุดวาบไฟ:   ไมม่ขีอ้มลู      
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าสูงสุด: ไมม่ขีอ้มลู 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าตํา่สุด: ไมม่ขีอ้มลู 
อุณหภมิูสามารถติดไฟได้เอง:  ไมส่ามารถเกดิได ้- ไมไ่หมไ้ฟ 

ระดบัการติดไฟ:   ไมม่ขีอ้มลู 

ส่วนที่ 6 - มาตราการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร: ในกรณีทีท่าํหก ใหป้้องกนัไมใ่หไ้หลลงสู่ทอ่ระบายน้ําหรอืทางน้ํา สวมใส่ชดุป้องกนัทีร่ดักุมพร้อมทัง้ป้องกนัดวงตา/ใบหน้า ผวิหนงัทัง้หมดควรมสีิง่ป้องกนั ดู

ขอ้มลูด้านลา่งในส่วนมาตรฐานของออสเตรเลยีเกีย่วกบัเครือ่งมอืป้องกนัส่วนบุคคลทีเ่ป็นวสัดุทีเ่หมาะสม ประกอบด้วยยาง พวีซี ีอุปกรณ์ทีป้่องกนัใบหน้า/ดวงตาควรใชแ้วน่ครอบตาเป็นอยา่ง

น้อย หากพบวา่มกีารระเหยกลายเป็นไอหรอืหมอก ในบรเิวณทีท่าํความสะอาดแลว้ ควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจ โดยปกตแิลว้ไมจ่ําเป็นต้องใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจขณะทีใ่ช้

ผลติภณัฑน์ี้ หากมขีอ้สงสยัใหดู้ตามคําแนะนําของมาตรฐานออสเตรเลยีด้านลา่ง (ส่วนที ่8) ซึง่ปกตกิ็ไมม่คีวามจําเป็น 

การยบัยัง้การรัว่ไหล เพื่อความปลอดภยัควรนําทรายหรอืวสัดดุูดซบั หรอืวสัดอุื่นทีม่คีวามเหมาะสมมาดดูซบัส่วนทีร่ ัว่ไหล หากมกีารรัว่ไหลเป็นจํานวนมากหรอืไมส่ามารถหาวสัดุทีใ่ชดู้ดซบัได้ 

ใหท้าํทางกัน้เพือ่หยดุการกระจายของสารทีจ่ะไหลไปยงัทอ่ระบายน้ําหรอืทางน้ํา เนื่องจากผลติภณัฑน์ี้เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มทางน้ํา ควรระมดัระวงัเป็นพเิศษเพื่อป้องกนัไมใ่หล้งสู่ทอ่

ระบายน้ําหรอืทางน้ํา กวาดและตกัหรอืนําสารกลบัมารวมกนัภายในภาชนะทีต่ดิป้ายรไีซเคลิและทาํการกําจดัทนัท ีการรไีซเคลิภาชนะบรรจคุวรทาํภายหลงัทาํความสะอาดเรยีบร้อยแลว้ ให้

จดัการตามฉลากผลติภณัฑท์ีร่ะบุไว ้หลงัจากการทาํหก ใหล้า้งพืน้ทีเ่พื่อป้องกนัไมใ่หม้กีารไหลซมึไปยงัทอ่ระบายน้ํา ถ้าสงัเกตพบวา่สารจํานวนมากไหลลงสู่ทอ่ระบายน้ํา ใหข้อคําแนะนําจาก

หน่วยบรกิารฉุกเฉนิ ดรูายละเอยีดทัง้หมดเรื่องการจดัการภาชนะบรรจุทีใ่ชแ้ลว้ สารทีห่กและสารทีไ่มส่ามารถใชไ้ด้แลว้บนฉลากผลติภณัฑ ์ถ้ามคีวามขดัแยง้กนัระหวา่งเอกสารขอ้มลูความ

ปลอดภยัและฉลาก ใหย้ดึขอ้ความบนฉลาก ตรวจสอบความถกูตอ้งตามกฎหมายของการกําจดัโดยควรศกึษาก่อนการกําจดั ซกัรดีชดุป้องกนักอ่นทาํการเก็บชดุหรอืนํามาใชใ้หม ่เมือ่มกีารสง่

ชดุไปซกัใหแ้จ้งวา่เป็นเสือ้ผา้ทีม่กีารปนเป้ือน 

ส่วนที่ 7 - การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย ใชง้านและเกบ็รกัษา 

การจดัการ: สมัผสัผลติภณัฑใ์หน้้อยทีสุ่ดและเก็บปรมิาณใหน้้อยในพืน้ทีใ่ชง้าน รายละเอยีดการป้องกนัส่วนบุคคลใหต้รวจสอบจากส่วนที่  8 ของเอกสารขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยัฉบบันี้และ

ต้องปฏบิตัติาม วธิกีารเก็บรกัษาควรปฏบิตัติามวธิกีารด้านลา่งนี้ใต้หวัขอ้ “การเก็บรกัษา” เพื่อมคีวามเสีย่งน้อยต่อคนทีใ่ชผ้ลติภณัฑใ์นสถานทีป่ฏบิตังิานและหลกีเลีย่งการสมัผสัหรอืการ

ปนเป้ือนของผลติภณัฑด์้วยสารปฏปัิกษ์ตามรายชือ่ในส่วนที ่10 
การเกบ็รกัษา: ควรเก็บผลติภณัฑไ์มใ่หโ้ดนแสง ผลติภณัฑค์วรเก็บในภาชนะเดมิทีปิ่ดมดิชดิ แหง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละพ้นจากการโดนแสงแดดโดยตรง และแน่ใจวา่ผลติภณัฑจ์ะ

ไมเ่ขา้ไปสมัผสักบัสารทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในส่วนที่  10 ตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์การเก็บรกัษาตามคําแนะนําบนฉลาก 

ส่วนที่ 8 - การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 

ตามมาตรฐานออสเตรเลยี จะมกีารจดัเตรยีมคําแนะนําทัว่ไปในเรื่องชดุป้องกนัและอุปกรณ์: 

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: AS/NZS 1715  ถุงมอืป้องกนั: AS 2161  ชดุปฏบิตังิาน: AS/NZS 4501 เซ็ต 2008 เครื่องป้องกนัดวงตาสาํหรบัอุตสาหกรรม: AS 1336 และ AS/NZS 1337  

รองเทา้ป้องกนัทีเ่กีย่วกบังานทีท่าํ: AS/NZS 2210 

SWA Exposure Limits TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

ขดีจํากดัของการสมัผสัยงัไมม่ที ีก่ําหนดโดย SWA สําหรบัส่วนผสมของผลติภณัฑน์ี้ 

ADI สําหรบัไบเพนทรนิจะถกูตัง้ค่าไวท้ี ่0.01 mg/kg/day โดยจะสมัพนัธก์บั NOEL ทีต่ัง้ค่าไวท้ี ่1 mg/kg/day ADI หมายถงึ ค่าทีย่อมรบัได้ในการรบัเขา้ไปในแต่ละวนั NOEL หมายถงึ ระดบัที่

ไมม่ผีลจากการวจิยั เป็นขอ้มลูจาก Australian ADI เมือ่มถินุายน 2556 



       ช่ือผลิตภณัฑ์ :  แมก็ซ์ธอร์TM 100 วอเทอรเ์บส เทอรมิ์ทิไซด ์แอนด ์อินเซค็ทิไซด์ 

หน้าที ่4 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่: ธนัวาคม 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

ไมจ่ําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ชนดิพเิศษเมือ่สมัผสัปรมิาณเลก็น้อยเพยีงชัว่คราว คําแนะนําตอ่ไปนี้ ใชส้ําหรบัการจดัการจาํนวนมากหรอืเมือ่มกีารสมัผสัเป็นประจาํในสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีไ่มม่ ี

ระบบป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การระบายอากาศ:  ผลติภณัฑน์ี้ควรใชใ้นทีท่ ีม่กีารระบายอากาศทีด่ ีถ้าการระบายอากาศตามธรรมชาตไิมเ่พยีงพอ ควรใชพ้ดัลมชว่ยในการระบายอากาศ 

อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: ควรสวมแวน่ตาป้องกนัหรอืแวน่กนัลม เมือ่เริม่ใชผ้ลติภณัฑ ์การไมส่ามารถป้องกนัดวงตาได้ อาจทาํใหเ้กดิอนัตราย ดงันัน้ แนะนําวา่ใหม้อีปุกรณ์ลา้งตาฉุกเฉนิอยู่

ใกลก้บัสถานทีท่ ีม่กีารใชผ้ลติภณัฑน์ี้ 

อุปกรณ์ป้องกนัผิวหนัง:  หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนังโดยการสวมถุงมอืป้องกนั เสื้อผา้และอาจรวมไปถงึผา้กนัเป้ือน เพือ่ทาํใหแ้น่ใจวา่ ผวิหนงัของคุณทัง้หมดจะไดร้บัการปกป้อง สําหรบั

วสัดุทีเ่หมาะสมใหดู้จากด้านลา่ง 
ประเภทวสัดุป้องกนั: ควรสวมชดุป้องกนัทีท่าํจากวสัดุตอ่ไปนี้ ยาง พวีซี ี

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: โดยปกต ิไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะต้องใชอุ้ปกรณ์ทางการหายใจ เมือ่ใชผ้ลติภณัฑน์ี้ อยา่งไรก็ตาม ถา้มขีอ้สงสยัใหด้จูากมาตรฐานออสเตรเลยีด้านบน 

มฉิะนัน้ กไ็มม่คีวามจําเป็น 

ส่วนที่ 9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี:   สารแขวนลอยสขีาวขุน่ถงึสน้ํีาตาลซดี 

กล่ิน:                          กลิน่ออ่นเฉพาะตวั 

จุดเดือด: ประมาณ 100 °C ที ่100 kPa. 

จุดเยือกแขง็/จุดหลอมเหลว: ประมาณ 0 °C 
การกลายเป็นไอ: ไมม่ขีอ้มลู  
ความดนัไอ: 2.37 kPa ที ่20 °C (ความดนัไอ) 

ความหนาแน่นไอ: ไมม่ขีอ้มลู 

ค่าความถ่วงจาํเพาะ:     ประมาณ 1.0 

ความสามารถในการละลายน้ําได้:  ละลายได้อยา่งสมบูรณ์ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง:   ไมม่ขีอ้มลู 

การระเหย:   ไมม่ขีอ้มลู 
ค่าขีดจาํกดัของกล่ินท่ีรบัได้:   ไมม่ขีอ้มลู 
อตัราการระเหย:   ไมม่ขีอ้มลู 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายในน้ํา/น้ํามนั:   ไมม่ขีอ้มลู 
อุณหภมิูท่ีลุกติดไฟได้เอง:  หาค่าไมไ่ด้ – ไมล่กุไหม ้

ส่วนที่ 10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกิดปฏิกิริยา: ผลติภณัฑน์ี้ไมน่่าทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาหรอืสลายตวัภายใต้การเก็บรกัษาในสภาพปกต ิ อยา่งไรก็ด ีถ้ามขีอ้สงสยัใดๆ ใหต้ดิต่อเอ็นซสิเทก็ส ์สําหรบัคําแนะนําอายผุลติภณัฑ ์
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: ผลติภณัฑค์วรเก็บในภาชนะเดมิในทีปิ่ดมดิชดิ 
วสัดุท่ีเข้ากนัไม่ได้: กรดแก่ เบสแก่ น้ํามนั 
การสลายตวัท่ีเกิดจากไฟ: การเผาไหมจ้ะเกดิคาร์บอนไดออกไซด์แต่หากเผาไหมไ้มส่มบูรณ์จะไดค้าร์บอนมอนอกไซด์และอาจเกดิควนั กลายไปอยูใ่นรูปของน้ํา บางโอกาสอาจเกดิ

ไฮโดรเจนฟลอูอไรด์และองค์ประกอบอื่นๆของฟลอูอรนี ความเป็นพษิของคาร์บอนมอนอกไซดจ์ะทาํใหเ้กดิการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี คลืน่เหยีนอาเจยีน วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาทตาเบลอ 

สูญเสยีการควบคุมในการตดัสนิใจและหมดสต ิสดุทา้ยอาจจะรนุแรงถงึขัน้เสยีชวีติ  
Polymerisation: ผลติภณัฑน์ี้ไมน่่าจะเกดิกระบวนการ polymerisation 

ส่วนที่ 11 - ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพิษ:  ผลติภณัฑน์ี้ (แมก็ซ์ธอร์) ถกูทดสอบภายใต้เงือ่นไขของการควบคุมของ GLP ผลทีไ่ด้เป็นดงันี้:  

ค่า LD50 ทางปากของหนูตวัเมยีมคี่าประมาณ 1,098 mg/kg (OECD 425)  

ค่า LD50 ทางผวิหนงัของหนู (ตวัผูแ้ละตวัเมยี) พบวา่มคี่ามากกวา่ 2000 mg/kg (OECD 420)  

ค่า LD50 ทางการหายใจของหนู (ตวัผูแ้ละตวัเมยี) พบวา่มากกวา่ 5.340 mg/L  

ผลติภณัฑไ์มจ่ดัเป็นสารทาํใหไ้วตอ่การกระตุ้นอาการแพ้ต่อผวิหนัง (OECD 406) และไมจ่ดัเป็นสารทีท่าํใหร้ะคายเคอืงตอ่ผวิหนงัหรอืดวงตา (OECD 404, 405) 

ไบเฟนทรนิเป็นอนัตรายต่อสตัวเ์ลีย้งลกูด้วยนมเมือ่กลนืกนิเขา้ไป หากได้รบัสารในปรมิาณมากอาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิความสญูเสยีความสามารถในการควบคุมการเคลือ่นไหว สัน่ น้ําลายไหล 

อาเจยีน ทอ้งเสยี และหงดุหงดิเมือ่ได้ยนิเสยีงหรอืถูกสมัผสั ค่า LD50 ของไบเฟนทรนิในหนูตวัเมยีจะมคี่าประมาณ 54 mg/kg และในหนูตวัผู ้70 mg/kg ค่า LD50 สําหรบักระต่ายเมือ่ผวิหนัง

สมัผสักบัไบเฟนทรนิมคี่ามากกวา่ 2000 mg/kg ไบเฟนทรนิไมม่ผีลกระทบใดๆ กบัผวิหนงัของหนูตะเภา แมว้า่จะไมท่าํใหเ้กดิอาการบวมอกัเสบหรอืระคายเคอืงตอ่ผวิหนงัของมนุษย ์แต่อาจ

รู้สกึชาหลงัจากการใช ้12 ชัว่โมงและแทบไมม่กีารระคายเคอืงตอ่ดวงตาของกระต่าย 

พิษเร้ือรงั: ไมม่ขีอ้มลูยนืยนั 
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เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

ผลต่อการสืบพนัธุ์: ความเขม้ขน้ของไบเฟนทรนิในปรมิาณทีใ่ชแ้ลว้ไมเ่ป็นพษิต่อแม ่จากการเฝ้าสงัเกต (ความเป็นพษิต่อแม ่NOEL) คอื 1 mg/kg/วนั ในหนู  และ 2.67 mg/kg/วนั ใน

กระต่าย  ทีค่วามเขม้ขน้สงูขึน้สตัวท์ดสอบมอีาการใจสัน่ ความเขม้ขน้ทีใ่ชแ้ลว้ไมเ่ป็นพษิเมือ่เฝ้าสงัเกตการเจรญิเตบิโต (ความเป็นพษิต่อการเจรญิเตบิโต NOEL) คอื 1 mg/kg/วนั ในหนู  และ 

มากกวา่ 8 mg/kg/วนั ในกระต่าย   

ความเป็นพิษต่อตวัอ่อน: ไบเฟนทรนิไมแ่สดงใหเ้หน็วา่เกดิความเป็นพษิตอ่ตวัออ่นทีก่ารทดสอบระดบัสงูสดุ (100 ppm, ประมาณ 5.5 mg/kg/วนั)  ทดสอบในหนู 2 รุ่น 

พิษต่ออวยัวะ: ไพรทิรอยด์เป็นพษิตอ่การสง่สญัญาณของระบบประสาท การกระตุ้นเซลลป์ระสาททีม่ากเกนิไปสง่ผลใหเ้กดิการสัน่และสุดทา้ยจะกลายเป็นอมัพาต 

อนัตรายต่อมนุษยแ์ละสตัว:์ ไบเฟนทรนิสามารถซมึผา่นผวิหนังได้เมือ่ได้รบัโดยตรง ซึง่จะถกูกระบวนการสลายสารพษิในระบบร่างกายของมนุษยแ์ละสตัวเ์ชน่เดยีวกบัสารไพรทีรอยด์

อื่นๆ  ในสตัวเ์ลีย้งลกูด้วยนม ไบเฟนทรนิสลายไดอ้ยา่งรวดเร็วและจะถกูขบัถ่ายออก หนูทีไ่ด้รบั 4-5 mg/kg จะขบัออกทางปัสสาวะ 70% และทางอุจจาระ 20% ภายในเวลา 7 วนั หลงัจาก 7 

วนั จะพบวา่ไบเฟนทรนิสะสมในเนื้อเยือ่ทีม่ไีขมนัสงู เชน่ ผวิหนัง และไขมนัในเพศผูแ้ละเพศเมยี  และรงัไขข่องเพศเมยี  ไบเฟนทรนิมพีษิน้อยตอ่สตัวเ์ลอืดอุน่ เชน่ สตัวเ์ลีย้งลกูด้วยนมน้อย

กวา่สตัวเ์ลอืดเยน็ 

การจาํแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ      ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

ไบเฟนทรนิ       ≥  3% Conc < 25%: Xn; R22 

ไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัอวยัวะเป้าหมาย 

ส่วนที่ 12 - ขอ้มูลดา้นนิเวศวทิยา 

ผลติภณัฑน์ี้เป็นพษิร้ายแรงตอ่สิง่มชีวีติในน้ํา อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในระยะยาว แต่ผลติภณัฑน์ี้สามารถยอ่ยสลายได้ และมนัจะไมส่ะสมในดนิหรอืน้ําหรอืกลายเป็นผลกระทบ

ในระยะยาว 

ผลกระทบต่อนก: ไบเฟนทรนิมพีษิปานกลางตอ่นกหลากหลายชนิด ปรมิาณความเขม้ขน้ในอาหาร (8 วนั) ทีท่าํใหส้ตัวท์ดลองตายครึง่หนึ่งหรอื ค่า LC50 ในเป็ดมลัลาร์ดเทา่กบั 1,280 ppm 

และในนกกระทา bobwhite เทา่กบั 4,450 mg/kg  ค่าความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางปาก LD50 ในนกกระทา bobwhite เทา่กบั 1,800 mg/kg  และในเป็ดมลัลาร์ดเทา่กบั 2,150 mg/kg ทาํใหม้ ี

ความกงัวลเกีย่วกบัการสะสมทางชวีภาพทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในนก 

ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในน้ํา: ไบเฟนทรนิเป็นพษิรา้ยแรงตอ่ปลา สตัวน้ํ์าทีม่ขีอ้ปลอ้ง และสตัวน้ํ์า  ค่า LC50 หลงัจากการได้รบั 96 ชัว่โมง ในปลาเรนโบวเ์ทราต์เทา่กบั 0.00015 mg/L  

สําหรบัปลาบลกูลิ 0.00035 mg/L และในไรน้ํา Daphnia 0.0016 mg/L  แต่เนื่องจากไบเฟนทรนิมคีวามสามารถในการละลายน้ําตํ่าและยดึเกาะกบัดนิได้สงู  จงึไมค่อ่ยพบไบเฟนทรนิในระบบ

นิเวศน์ในน้ํา 

ผลกระทบต่อสตัวอ่ื์นๆ (สิง่มชีวีตินอกเป้าหมาย): ไบเฟนทรนิเป็นพษิกบัผึง้ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การสลายตวัของสารเคมีในดินและน้ําบาดาล: ไบเฟนทรนิไมเ่คลือ่นยา้ยในดนิทีม่อีนิทรยีวตัถุสูง ดนิเหนียว และรอยแตก มกีารเคลือ่นทีไ่ดน้้อยในดนิทรายทีม่อีนิทรยีวตัถตุํ่า    

ไบเฟนทรนิละลายในน้ําไดน้้อย จงึไมน่่าเป็นกงัวลเกีย่วกบัการชะลา้งไปปนเป้ือนกบัน้ําใตด้นิ  ค่าครึง่ชวีติในดนิ (เวลาทีท่าํใหค้วามเขม้ขน้เริม่ต้นลดลงครึง่หนึง่) เทา่กบั 7 วนั ถงึ 8 เดอืน ขึน้อยู่

กบัชนิดของดนิและปรมิาณอากาศในดนิ  

การสลายตวัของสารเคมีในพืช: ไบเฟนทรนิไมถู่กดูดซมึทางใบ และไมเ่คลือ่นยา้ยในพชื 

ส่วนที่ 13 - ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

การกาํจดั: ภาชนะทีจ่ะทาํลายควรเป็นภาชนะวา่งเปลา่ทีใ่ชผ้ลติภณัฑห์มดแลว้กอ่นการกําจดั  ถ้าเป็นไปได้ใหนํ้ามารไีซเคลิ แต่หากไมส่ามารถทาํได้ใหส้ง่ไปกาํจดัทีบ่รษิทัทีไ่ด้รบัการอนุญาต  

ส่วนที่ 14 - ขอ้มูลการขนส่ง 

ADG Code:  ผลติภณัฑน์ี้ไมจ่ดัเป็นสนิค้าอนัตรายภายใต้เกณฑข์อง ADG IATA หรอื IMSBC ไมจ่ําเป็นตอ้งมเีงื่อนไขการขนส่งเป็นพเิศษเวน้แต่จะกําหนดโดยกฎระเบยีบอื่นๆ 

IATA:  ไมเ่ป็นอนัตรายสําหรบัการขนส่งทางอากาศ 

ส่วนที่ 15 - ขอ้มูลดา้นกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบสําคญัทัง้หมดในสูตรสอดคลอ้งกบัระเบยีบของ NICNAS  
ส่วนประกอบนี้ ได้แก่ ไบเฟนทรนิ ถกูระบุใน SUSMP 
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ส่วนที่ 16 – ขอ้มูลอื่นๆ 

เอกสารข้อมูลเพ่ือการปลอดภยัน้ี ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัเท่านัน้  ข้อมูลอ่ืนๆ สามารถดูได้จากเอกสารผลิตภณัฑ ์

ถ้าหากมขีอ้แตกต่างระหวา่งเอกสารขอ้มลูความปลอดภยันี้และฉลากผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ ใหย้ดึคําแนะนําตามฉลากผลติภณัฑ ์

อกัษรย่อ: 

ADG Code Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road and Rail (7th edition) 

AICS Australian Inventory of Chemical Substances 

SWA Safe Work Australia, formerly ASCC and NOHSC 
CAS number Chemical Abstracts Service Registry Number 

Hazchem Code Emergency action code of numbers and letters that provide information to emergency services especially fire-fighters 

IARC International Agency for Research on Cancer 

NOS Not otherwise specified 

NTP National Toxicology Program (USA) 

R-Phrase Risk Phrase 

SUSMP Standard for the Uniform Scheduling of Medicines & Poisons 

UN Number United Nations Number 

โปรดอ่านฉลากทัง้หมดดว้ยความรอบคอบก่อนการใชผ้ลติภณัฑ ์

 
TM Trademark of Ensystex, Inc. used under licence by Ensystex Co., Ltd. 

 

เอกสารเพือ่ความปลอดภยันี้ได้สรุปขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภัยของผลติภณัฑ ์และการจดัการและการใชผ้ลติภณัฑ์อยา่งปลอดภัยในสถานทีป่ฏบิตังิานที่ไดร้บัมาจากความรูแ้ละขอ้มูลที่มอียูข่ณะจดัเตรยีมขอ้มูล จงึไม่ถือเป็น

ขอ้รบัประกนัคุณสมบตัเิฉพาะใดๆ ของผลติภณัฑ์ทีก่ล่าวถงึนี้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งอ่านเอกสารขอ้มูลเพือ่ความปลอดภัยในคําอธบิายเกี่ยวกบัการจดัการและการใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 
หากจําเป็นตอ้งมกีารชี้แจงหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เติมเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถประเมนิความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม ผูใ้ชค้วรตดิต่อ บรษิัท เอน็ซสิเทก็ส์ จํากดั เพือ่ให้เราจะไดใ้หค้ําแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เราจะรบัผดิชอบ

ผลติภณัฑ์หากถูกขายตามเงือ่นไขและบรกิารตามมาตรฐานของเรา เอกสารจะสามารถใหลู้กคา้ไดเ้มือ่ถูกรอ้งขอ   
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