
                      ช่ือผลิตภณัฑ ์:  โปรธอร™์ 200 เอสซี เทอรมิ์ทิไซด ์

หน้าที ่1 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: มถุินายน 2562 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่1 – การบ่งชีท้างเคมขีองผลติภณัฑแ์ละผูผ้ลติ/จาํหน่าย 

บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จาํกดั 

8/351 หมูท่ี ่3 ตําบลบา้นใหม ่

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์0 2583 0495 

สารออกฤทธ์ิ :    อมิดิาโคลพรดิ เป็นสารเคมกีาํจดัแมลงในกลุ่มนีโอนิโคทนิอยด ์

ช่ือผลิตภณัฑ ์:    โปรธอร™์ 200 เอสซี เทอรมิ์ทิไซด ์(PROTHOR™ 200 SC Termiticide) 

เลขทะเบียน :             314/2553    

ประโยชน์ :   สารกาํจดัปลวกสาํหรบัใชต้ามคาํอธบิายบนฉลาก 

เร่ิมใช้ :   มกราคม 2557 

ฉบบัน้ีออกเม่ือ/ปรบัปรงุเม่ือ : มถุินายน 2562 และมอีายุ  5 ปีนบัจากวนัทีเ่ริม่ใช ้

ส่วนที ่2 - การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

ผลติภณัฑน้ี์ถกูจาํแนกเป็น : Xn เป็นอนัตราย, N เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นอนัตรายตามเกณฑข์อง SWA และไม่เป็นสนิคา้อนัตรายตาม  Australian Dangerous Goods (ADG) Code. 

ความเส่ียง: R22, R52 เป็นอนัตรายเมื่อกลนืกนิ เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน้ํา 

ความปลอดภยั: S20, S23, S36, S24/25 หา้มรบัประทานอาหารหรอืดื่มน้ําขณะใชผ้ลติภณัฑ ์ไม่ควรหายใจเอาละอองหรอืสเปรยเ์ขา้ไป ควรสวมอุปกรณ์ป้องกนั หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนงั

และดวงตา 

SUSMP Classification: S5 

ADG Classification: ไม่ไดถ้กูจดัไว ้ไม่เป็นสนิคา้อนัตรายตาม ADG Code 

UN Number: ไม่ไดถ้กูจดัไว ้

 

คาํสญัญาณ GHS: ระวงั 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H302: เป็นอนัตรายเมื่อกลนืกนิ 

H402: เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน้ํา 

การป้องกนั 

P102: เกบ็ใหห่้างจากเดก็ 

P264: ลา้งบรเิวณทีส่มัผสัใหส้ะอาดหลงัจากการใชง้าน 

P270: หา้มรบัประทานอาหาร ดื่มน้ําหรอืสบูบุหรี ่ขณะใชผ้ลติภณัฑน้ี์ 

P273: หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 

P281: ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลตามทีก่าํหนด 

การตอบสนอง 

P352: ลา้งใหส้ะอาดดว้ยสบู่หรอืน้ําเปล่า 
P301+P312: ถา้กลนืกนิ ให้ไปพบแพทย ์หากรูส้กึไม่สบาย 

P301+P303+P331: ถา้กลนืกนิ ใหบ้ว้นปาก หา้มทาํใหอ้าเจยีน 

P332+P313: ถา้เกดิการระคายเคอืงผวิหนงั ใหข้อคาํแนะนําจากแพทย์ 

P337+P313: ถา้เกดิการระคายเคอืงดวงตา ใหข้อคาํแนะนําจากแพทย์ 

P391: เกบ็สารทีห่กรัว่ไหล 

P370+P378: ไม่ตดิไฟ ใชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัวสัดทุีก่าํลงัเผาไหม้ 

การเกบ็รกัษา  

P402+P404: เกบ็ในทีแ่หง้ เกบ็ในภาชนะทีปิ่ดสนิท 

P403+P235: เกบ็ในทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเกบ็ในทีเ่ยน็ 

การกาํจดั  

P501: การกาํจดัสารและบรรจุภณัฑต์ามทีร่ะบุไวใ้นฉลากผลติภณัฑ ์
TM Trademark of Ensystex, Inc. used under licence by Ensystex Co., Ltd. 



                      ช่ือผลิตภณัฑ ์:  โปรธอร™์ 200 เอสซี เทอรมิ์ทิไซด ์

หน้าที ่2 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: มถุินายน 2562 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

คาํอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี: สารละลายสคีรมีขุน่ 

กล่ิน: มกีลิน่เฉพาะตวั 
อนัตรายต่อสุขภาพ: อมิดิาโคลพรดิเป็นอนัตราย ค่า LD50 ในหนู (rat) คอื 450 mg/kg และในหนู (mice) คอื 131 mg/kg ค่า LD50 ทางผวิหนงั (24 ชัว่โมง) ในหนู มคี่ามากกว่า 5,000 

mg/kg  ไม่ระคายเคอืงต่อดวงตาและผวิหนงั (ในกระต่าย) และไม่เป็นสารทาํใหไ้วต่อการกระตุน้การแพต่้อผวิหนงั (ในหนูตะเภา) ค่า LC50 ในละอองลอยมากกวา่ 69 mg/m3  และในฝุ่ นผง

มากกวา่ 5,323 mg/m3  

สญัญาณและอาการเป็นพษิ: แมว้า่จะไม่พบอาการเป็นพษิต่อคนในเอกสารอา้งองิ สญัญาณและอาการเป็นพษิคาดวา่น่าจะคลา้ยกบักลุ่มอาการนิโคตนิิค รวมไปถงึความอ่อนเพลยี อาการ

กระตุกเกรง็ ตะครวิและกลา้มเนื้ออ่อนแรง รวมไปถงึกลา้มเนื้อทีจ่าํเป็นสาํหรบัการหายใจ เป็นอนัตรายหากกลนืกนิ 

ผลกระทบต่อสขุภาพ 

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: ขอ้มลูบ่งชีว้า่ผลติภณัฑน้ี์ไม่เป็นอนัตราย อาจมกีารระคายเคอืงบ้างเลก็น้อย แต่ไม่น่าจะมากไปกวา่อาการไมส่บายชัว่คราวเท่านัน้ 

ทางการหายใจในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 
การสมัผสัทางผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ขอ้มลูบ่งชีว้า่ผลติภณัฑน้ี์ไม่เป็นอนัตราย ในการใชง้านปกตจิะไม่เกดิอนัตราย ผลติภณัฑอ์าจทาํใหเ้กดิการระคายเคอืง แต่ไม่น่าจะมากไปกวา่อาการไม่สบายชัว่คราว

เท่านัน้ 
การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัผวิหนงัในระยะยาว 

การสมัผสัทางดวงตา: 
การสมัผสัในระยะสัน้: ผลติภณัฑน้ี์อาจทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตา แต่ไม่น่าจะมากไปกวา่อาการไม่สบายชัว่คราวเท่านัน้  
การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 
การกลืนกิน: 
การได้รบัในระยะสัน้: การไดร้บัสารทางปากอย่างมนียัสาํคญัถอืวา่ไม่น่าเป็นไปได้ ขอ้มลูบ่งชีว้า่ผลติภณัฑน้ี์เป็นอนัตราย แต่ไม่มอีาการแน่ชดั อย่างไรกด็ ีผลติภณัฑน้ี์อาจก่อใหเ้กดิการ

ระคายเคอืงต่อเยื่อบุภายใน แต่ไม่น่าจะมากไปกวา่อาการไม่สบายชัว่คราวเท่านัน้ 

การได้รบัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกลนืกนิในระยะยาว 

สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเรง็: 
SWA:  ไม่มนียัสาํคญัวา่มสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย SWA 
NTP:  ไม่มนียัสาํคญัวา่มสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย NTP 
IARC: ไม่มนียัสาํคญัวา่มสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย IARC 

ส่วนที ่3 - องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

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

อมิดิาโคลพรดิ 138261-41-3 200 g/L ไม่มคี่ากาํหนด ไม่มคี่ากาํหนด 

ส่วนประกอบอื่นๆ ทีไ่ม่เป็นอนัตราย หลากหลาย ประมาณ 10 ไม่มคี่ากาํหนด ไม่มคี่ากาํหนด 

น้ํา 7732-18-5 เตมิจนครบ 100 ไม่มคี่ากาํหนด ไม่มคี่ากาํหนด 

ผลติภณัฑท์างการคา้อาจมอีตัราสว่นของส่วนประกอบคลาดเคลื่อนบ้างเลก็น้อย นอกจากนี้ยงัสามารถใชส้่วนผสมอื่นทีไ่ม่เป็นอนัตรายจาํนวนเลก็น้อยไดอ้กีดว้ย 

ค่าขดีจาํกดั  SWA TWA เป็นค่าเฉลีย่ของความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศเมื่อคาํนวณในเวลาทาํงานปกต ิ8 ชัว่โมงและสาํหรบัการทาํงาน 5 วนัต่อสปัดาห ์STEL (ขดีจาํกดัการรบัสารในระยะสัน้) เป็นค่าขดีจาํกดัไม่ควรเกนิกวา่ 15 นาทแีละ

ไม่ควรรบัซํ้ามากกวา่ 4 ครัง้ต่อวนั ระหวา่งการรบัสารเพือ่หาค่าการทดสอบของ STEL ควรใชเ้วลาอยา่งน้อยทีส่ดุ 60 นาท ีค่าขดีจาํกดัของ TWA จะดจูากค่าสงูสุดทีถู่กใชเ้พราะวา่จะเกดิจากผลของสารทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็และเกดิ

เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

ส่วนที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป:   

กรณีสูดดม: การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ไม่จาํเป็น หากมขีอ้สงสยัใหพ้บแพทย์ 

การสมัผสัผิวหนัง: ลา้งออกเบาๆ ดว้ยน้ําสะอาดอย่างทัว่ถงึ (ใชส้บู่ที่ไม่มฤีทธิก์ดักร่อน หากจาํเป็น) เป็นเวลา 5 นาทหีรอืจนกระทัง่สารเคมถีกูลา้งออกหมด 

การสมัผสัดวงตา: คาดวา่ไม่มผีลกระทบใดๆ หากเกดิการระคายเคอืง ใหล้า้งตาขา้งที่ถกูสมัผสัด้วยน้ํา โดยการไหลผา่นเบาๆ ประมาณ 5 นาท ีหรอืจนกระทัง่สารเคมถีกูลา้งออกหมด หาก

เกดิการระคายเคอืงนานเกนิกวา่สองถงึสามนาท ีใหไ้ปพบแพทย์ ควรระวงัใหม้ากสาํหรบัผูส้วมใส่คอนแทคเลนส์ 
กรณีกลืนกิน: หากกลนืกนิ หา้มทาํใหอ้าเจยีน  ให้ลา้งปากดว้ยน้ําสะอาดและไปพบแพทย ์



                      ช่ือผลิตภณัฑ ์:  โปรธอร™์ 200 เอสซี เทอรมิ์ทิไซด ์

หน้าที ่3 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: มถุินายน 2562 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่5 - มาตรการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด:  อนัตรายทีส่าํคญัจากการเกดิเพลงิไหม้ คอื การสดูดมควนัพษิหรอืการขาดออกซเิจน (หรอืทัง้คู่) ภายใตเ้หตุการณ์ปกต ิไม่มคีวามเสีย่งจากการ

ระเบดิของผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในเพลงิ ผลติภณัฑน้ี์มแีนวโน้มทีจ่ะย่อยสลายหลงัจากการได้รบัความรอ้นจนแหง้ เมื่อไดร้บัความรอ้นอย่างต่อเน่ือง ส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีส่ลายตวัออกมา

หลงัจากการถกูเผาไหม ้อาจก่อใหเ้กดิพษิจากการสดูดม  

สารดบัเพลิง: ไม่ตดิไฟ ดงันัน้ ใหใ้ชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัวสัดุทีก่าํลงัเผาไหม ้ 
การผจญเพลิง: หากพบวา่มผีลติภณัฑจ์าํนวนมากอยู่ในกองเพลงิ ใหเ้รยีกรถดบัเพลงิ  
จดุวาบไฟ:   ไม่ไหม้ไฟ      
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าสงูสุด: ไม่ไหม้ไฟ 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าตํา่สุด: ไม่ไหม้ไฟ      
อณุหภมิูสามารถติดไฟได้เอง:  ไม่สามารถเกดิได ้- ไม่ไหม้ไฟ 

ระดบัการติดไฟ:   ไม่ไหม้ไฟ 

ส่วนที ่6 - มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร: ในกรณีทีท่าํหก ใหป้้องกนัไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ําหรอืทางน้ํา ควรสวมอุปกรณ์ป้องกนัโดยรวม ทัง้แวน่ตาและถุงมอื ไม่มคีาํแนะนําเป็นพเิศษสาํหรบัการ

แต่งกาย อุปกรณ์ทีป้่องกนัใบหน้า/ดวงตา ควรใชแ้ว่นครอบดวงตาเป็นอย่างน้อย หากพบว่ามกีารระเหยกลายเป็นไอหรอืหมอกในบรเิวณทีท่าํความสะอาด ควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัหายใจ โดย

ปกตแิล้วไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจขณะทีใ่ชผ้ลติภณัฑน้ี์ หากมขีอ้สงสยัใหด้ตูามคาํแนะนําของมาตรฐานออสเตรเลยีด้านล่าง (ส่วนที ่8) ซึง่ปกตกิไ็ม่มคีวามจาํเป็น 

การยบัยัง้การรัว่ไหล เพื่อความปลอดภยัควรนําทรายหรอืวสัดุดดูซบั หรอืวสัดุอื่นทีม่คีวามเหมาะสมมาดดูซบัส่วนทีร่ ัว่ไหล หากมกีารรัว่ไหลเป็นจาํนวนมากหรอืไม่สามารถหาวสัดุที่ใชด้ดูซบัได้ 

ใหท้าํทางกัน้เพื่อหยุดการกระจายของสารทีจ่ะไหลไปยงัท่อระบายน้ําหรอืทางน้ํา เน่ืองจากผลติภณัฑน้ี์เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มทางน้ํา ควรระมดัระวงัเป็นพเิศษเพื่อป้องกนัไม่ใหล้งสู่ท่อ

ระบายน้ําหรอืทางน้ํา กวาดและตกัหรอืนําสารกลบัมารวมกนัภายในภาชนะทีต่ดิป้ายรไีซเคลิและทาํการกาํจดัทนัท ีการรไีซเคลิภาชนะบรรจุควรทาํภายหลงัทาํความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ ให้

จดัการตามฉลากผลติภณัฑท์ีร่ะบุไว ้หลงัจากการทาํหก ใหล้า้งพืน้ทีเ่พื่อป้องกนัไม่ใหม้กีารไหลซมึไปยงัท่อระบายน้ํา ถา้สงัเกตพบวา่สารจาํนวนมากไหลลงสู่ท่อระบายน้ํา ใหข้อคาํแนะนําจาก

หน่วยบรกิารฉุกเฉิน ดรูายละเอยีดทัง้หมดเรื่องการจดัการภาชนะบรรจุทีใ่ชแ้ล้ว สารทีห่กและสารที่ไม่สามารถใชไ้ดแ้ล้วบนฉลากผลติภณัฑ ์ถา้มคีวามขดัแยง้กนัระหวา่งเอกสารขอ้มลูความ

ปลอดภยัและฉลาก ใหย้ดึขอ้ความบนฉลาก ตรวจสอบความถกูตอ้งตามกฎหมายของการกาํจดัโดยควรศกึษาก่อนการกาํจดั ซกัรดีชุดป้องกนักอ่นทาํการเกบ็ชดุหรอืนํามาใชใ้หม่ เมื่อมกีารส่ง

ชดุไปซกัแหง้ใหแ้จง้วา่เป็นเสือ้ผา้ทีม่กีารปนเป้ือน 

ส่วนที ่7 - การขนถ่าย เคลือ่นยา้ย ใชง้านและเกบ็รกัษา 

การจดัการ: สมัผสัผลติภณัฑใ์ห้น้อยทีสุ่ดและเกบ็ปรมิาณใหน้้อยในพืน้ทีใ่ชง้าน รายละเอยีดการป้องกนัส่วนบุคคลใหต้รวจสอบจากส่วนที่  8 ของเอกสารขอ้มลูเพื่อความปลอดภยัฉบบัน้ีและ

ตอ้งปฏบิตัติาม วธิกีารเกบ็รกัษาควรปฏบิตัติามวธิกีารดา้นล่างน้ีใตห้วัขอ้ “การเกบ็รกัษา” เพื่อมคีวามเสีย่งน้อยต่อคนทีใ่ชผ้ลติภณัฑใ์นสถานทีป่ฏบิตังิานและหลกีเลีย่งการสมัผสัหรอืการ

ปนเป้ือนของผลติภณัฑด์ว้ยสารปฏปัิกษ์ตามรายชือ่ในสว่นที ่10 
การเกบ็รกัษา: ควรเกบ็ผลติภณัฑไ์ม่ให้โดนแสง ผลติภณัฑค์วรเกบ็ในภาชนะเดมิทีปิ่ดมดิชดิ แหง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละพน้จากการโดนแสงแดดโดยตรง และแน่ใจว่าผลติภณัฑจ์ะ

ไม่เขา้ไปสมัผสักบัสารทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในส่วนที่  10 ผลติภณัฑบ์างชนิดอาจตกตะกอนลงดา้นล่างหรอืแยกตวัออกจากกนัเมื่อวางทิง้ไวเ้ป็นเวลานาน ตอ้งเขย่าขวดก่อนการใชง้าน ควรตรวจสอบ

บรรจุภณัฑ ์การเกบ็รกัษาตามคาํแนะนําบนฉลาก 

ส่วนที ่8 - การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบุคคล 

ตามมาตรฐานออสเตรเลยี จะมกีารจดัเตรยีมคาํแนะนําทัว่ไปในเรื่องชดุป้องกนัและอุปกรณ์: 

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

รองเทา้ป้องกนัทีเ่กีย่วกบังานทีท่าํ: AS/NZS 2210 

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

ขดีจาํกดัของการสมัผสัยงัไม่มทีีก่าํหนดโดย SWA สาํหรบัส่วนผสมของผลติภณัฑน้ี์ 

ADI สาํหรบัอมิดิาโคลพรดิจะถกูตัง้ค่าไวท้ี่ 0.06 mg/kg/day โดยจะสมัพนัธก์บั NOEL ทีต่ัง้ค่าไวท้ี่ 6 mg/kg/day 

ADI หมายถงึ ค่าทีย่อมรบัไดใ้นการรบัเขา้ไปในแต่ละวนั, NOEL หมายถงึ ระดบัทีไ่มส่่งผล เป็นขอ้มลูจาก Australian ADI เมื่อมถุินายน 2556 

ไม่จาํเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ชนิดพเิศษเมื่อสมัผสัปรมิาณเลก็น้อยเพยีงชัว่คราว คาํแนะนําต่อไปนี้ ใชส้าํหรบัการจดัการจาํนวนมากหรอืเมื่อมกีารสมัผสัเป็นประจาํในสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีไ่ม่มี

ระบบป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การระบายอากาศ:  ผลติภณัฑน้ี์ควรใชใ้นทีท่ีม่กีารระบายอากาศทีด่ ีถา้การระบายอากาศตามธรรมชาตไิม่เพยีงพอ ควรใชพ้ดัลมช่วยในการระบาย 

อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา: ควรสวมแวน่ตาหรอืแวน่ตาครอบตาเมื่อใชผ้ลติภณัฑน้ี์ 

อปุกรณ์ป้องกนัผิวหนัง:  หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนงัแมก้บัการระคายเคอืงเพยีงเลก็น้อย ดงันัน้ ควรสวมถุงมอืทีย่าวจนถงึบรเิวณขอ้ศอกและควรมอีุปกรณ์ป้องกนัใบหน้าเมื่อสมัผสั

ผลติภณัฑน้ี์ สาํหรบัวสัดุทีเ่หมาะสมใหด้จูากดา้นล่าง 
ประเภทวสัดปุ้องกนั: ควรสวมชดุป้องกนัทีท่าํจากวสัดุต่อไปน้ี: พวีซี ี

อปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: โดยปกตไิม่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทางการหายใจเมื่อใชผ้ลติภณัฑน้ี์ อยา่งไรกต็าม ถ้ามขีอ้สงสยัใหด้จูากมาตรฐานออสเตรเลยีดา้นบน 



                      ช่ือผลิตภณัฑ ์:  โปรธอร™์ 200 เอสซี เทอรมิ์ทิไซด ์

หน้าที ่4 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: มถุินายน 2562 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี:   สารละลายสคีรมีขุน่ 

กล่ิน:                          มกีลิน่เฉพาะตวั 

จดุเดือด: ประมาณ 100 °C ที่ 100 kPa  

จดุเยือกแขง็/จดุหลอมเหลว: ตํ่ากวา่ 0 °C 
การกลายเป็นไอ: ส่วนประกอบทีเ่ป็นน้ํา 

ความดนัไอ: 2.37 kPa ที่ 20 °C (ความดนัไอของน้ํา) 

ความหนาแน่นไอ: ตามคุณสมบตัขิองน้ํา 

ค่าความถ่วงจาํเพาะ:     ประมาณ 1.0 

ความสามารถในการละลายน้ําได้:  สามารถผสมรวมกนัได ้
ค่าความเป็นกรด-ด่าง:   6-7 

การระเหย:   ไม่มขีอ้มลู 

ความเข้มข้นตํา่สุดท่ีสามาถได้กล่ิน:   ไม่มขีอ้มลู 
อตัราการระเหย:   ตามคุณสมบตัขิองน้ํา 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายในน้ํา/น้ํามนั:   ไม่มขีอ้มลู 
อณุหภมิูท่ีลุกติดไฟได้เอง: ไม่สามารถเกดิได ้– ไม่ไหม้ไฟ 

ส่วนที ่10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกิดปฏิกิริยา: ผลติภณัฑน้ี์ไม่น่าทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาหรอืสลายตวัภายใตก้ารเกบ็รกัษาในสภาพปกต ิ อย่างไรกด็ ีถา้มขีอ้สงสยัใดๆ ใหต้ดิต่อเอน็ซสิเทก็ส ์สาํหรบัคาํแนะนําอายุผลติภณัฑ ์
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: ควรเกบ็ผลติภณัฑไ์ม่ใหโ้ดนแสง ผลติภณัฑค์วรเกบ็ในภาชนะเดมิในทีแ่หง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละแสงแดดส่องไม่ถงึ  
วสัดท่ีุเข้ากนัไม่ได้: กรดแก่ เบสแก่ สารออกซไิดซอ์ย่างแรง 
การสลายตวัท่ีเกิดจากไฟ: ผลติภณัฑน้ี์มแีนวโน้มจะสลายตวัเมื่อไดร้บัความรอ้นจนแหง้ โดยเป็นการไดร้บัความรอ้นแบบต่อเน่ือง การเผาไหมจ้ะเกดิคารบ์อนไดออกไซด์แต่หากเผาไหมไ้ม่

สมบูรณ์จะไดค้ารบ์อนมอนอกไซดแ์ละอาจเกดิควนั กลายไปอยู่ในรปูของน้ํา อาจเกดิก๊าซไนโตรเจนและสารประกอบ บางสภาวะอาจเกดิออกไซดข์องไนโตรเจน บางโอกาสเป็นก๊าซไฮโดรเจน

ไซยาไนด ์อาจเกดิก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด ์สารประกอบอื่นของคลอรนี อาจเกดิก๊าซไฮโดรเจนฟลอูอไรด์และสารประกอบอื่นของฟลอูอรนี ความเป็นพษิของคารบ์อนมอนอกไซดจ์ะทาํใหเ้กดิการ

ปวดศรีษะ อ่อนเพลยี คลื่นเหยีนอาเจยีน วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาทตาเบลอ สญูเสยีการควบคุมในการตดัสนิใจและหมดสต ิสุดทา้ยอาจจะรุนแรงถงึข ัน้เสยีชวีติ 

Polymerisation: ผลติภณัฑน์ี้ไม่น่าจะเกดิกระบวนการ polymerisation 

ส่วนที ่11 - ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพิษ:  ความเป็นพษิเรือ้รงั: จากการศกึษาโดยการไดร้บัสารพรอ้มอาหารในหนูเป็นเวลานาน 2 ปี เป็นปรมิาณ 1,800 ppm ไดค้่า NOEL อยู่ที ่100 ppm (เป็น 5.7 mg/kg ในตวัผูแ้ละ 

7.6 mg/kg ในตวัเมยี) ผลขา้งเคยีงทีเ่กดิรวมถงึน้ําหนกัตวัทีล่ดลงของตวัเมยีเมื่อได้รบั 300 ppm และเพิม่อาการบาดเจบ็ในไทรอยดข์องตวัผูเ้มื่อไดร้บั 300 ppm การศกึษาโดยการไดร้บัสาร

พรอ้มอาหารในสุนขัเป็นเวลา 1 ปี เป็นปรมิาณ 2,500 ppm ไดค้่า NOEL อยู่ที ่1,250 ppm (ที่ 41 mg/kg) ผลขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้ คอื การเพิม่ระดบัคลอเรสเตอรอลในเลอืดและแรงดนัทีเ่พิม่ขึน้ใน

ตบั 

ผลกระทบต่อการสืบพนัธุ:์ การศกึษาเกีย่วกบัผลทีม่ต่ีอการสบืพนัธุใ์นหนู 3 รุ่นการทดสอบ โดยการใหอ้มิดิาโคลพรดิ 700 ppm ไดร้บัค่า NOEL อยู่ที่ 100 ppm (เทยีบเท่ากบั 8 

mg/kg/day) ซึง่ค่าจะเพิม่ขึน้ตามน้ําหนกัในการทดสอบของสารทีไ่ดร้บัที่ 250 ppm 

ผลของสารท่ีมีต่อทารกในครรภ:์ การศกึษาความเป็นพษิต่อพฒันาการของหนู ซึง่ไดร้บัปรมิาณสงูถงึ 100 ppm ในวนัที่ 6-16 ของการตัง้ครรภจ์ะส่งผลใหค้่า NOEL อยู่ที ่30 mg/kg/day 

(ขึน้อยู่กบัความผดิปกตขิองกระดกูที่พบสงูสุดทีค่่าทดสอบ 100 ppm) การศกึษาความเป็นพษิต่อพฒันาการของกระต่ายทีไ่ดร้บัปรมิาณของอมิดิาโคลพรดิระหวา่งวนัที ่6 จนถงึวนัที ่19 ของการ

ตัง้ครรภ ์ทาํใหไ้ดค้่า NOEL อยู่ที ่24 mg/kg/day ขึน้อยู่กบัน้ําหนกัตวัทีล่ดลงและความผดิปกตขิองกระดกูที ่72 mg/kg/day (ค่าสงูสุดที่ทดสอบ)  

ผลกระทบต่อการกลายพนัธุ:์ อมิดิาโคลพรดิอาจก่อใหเ้กดิการกลายพนัธุเ์พยีงเลก็น้อย 

ผลต่อการก่อมะเรง็: อมิดิาโคลพรดิถกูจดัไวว้า่เป็นสารทีม่คีวามเสีย่งต่อการก่อมะเรง็น้อยทีสุ่ด 

ความเป็นพิษต่ออวยัวะ: การศกึษาในหนูทีร่ะยะเวลาสัน้ๆ พบวา่ความผดิปกตขิองไทรอยดจ์ะสมัพนัธก์บัระดบัการไดร้บัอมิดิาโคลพรดิ 

ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสตัว:์ อมิดิาโคลพรดิถกูดูดซมึไดอ้ย่างรวดเรว็และเกอืบทัง้หมดจะถกูดดูซมึในทางเดนิอาหาร และสามารถขบัออกมาไดพ้รอ้มปัสสาวะและอุจจาระ (70-80% และ 

20-30% ตามลาํดบั ภายในเวลา 24 ชัว่โมง) ขอ้มลูเกีย่วกบัอมิดิาโคลพรดิสามารถสบืคน้ไดจ้าก http://extoxnet.orst.edu/pips/ghindex.html  

ไม่มขีอ้มลูระบุอวยัวะเป้าหมายใดๆ 

การจาํแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ      ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

ตามฐานขอ้มลูของ HSIS แลว้ไม่มสี่วนประกอบใดในผลติภณัฑน์ี้ในความเขม้ขน้ระดบัทีเ่ป็นอนัตราย 
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หน้าที ่5 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: มถุินายน 2562 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่12 - ขอ้มลูดา้นนิเวศวทิยา 

ผลติภณัฑน์ี้เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน้ํา ผลติภณัฑน์ี้สามารถย่อยสลายไดท้างชวีภาพ โดยจะไม่สะสมในดนิหรอืในน้ํา หรอืก่อใหเ้กดิปัญหาในระยะยาว 

ผลกระทบต่อนก: อมิดิาโคลพรดิเป็นพษิต่อนกบางชนิด ในนกกระทา ค่า LD50 มคี่าเป็น 152 mg/kg และในนกกระทาญี่ปุ่ นมคี่าเป็น 31 mg/kg บางการศกึษา พบวา่นกเรยีนรูท้ีจ่ะหลกีเลีย่ง

การกนิเมลด็พชืทีถ่กูปนเป้ือนดว้ยอมิดิาโคลพรดิ หลงัจากมปีระสบการณ์ความไม่สบายในระบบทางเดนิอาหารแบบชัว่คราว (การพยายามอาเจยีน) และภาวะกลา้มเนื้อเสยีสหการ (ภาวะที่

กลา้มเนื้อทาํงานไม่ประสานกนั) สรุปได้วา่ ความเสีย่งของนกในการรบัสารผา่นทางเมลด็ทีถ่กูปนเป้ือนจะมโีอกาสน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ อมิดิาโคลพรดิจะชว่ยทาํใหเ้มลด็เป็นตวัไล่นก  

ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในน้ํา: อมิดิาโคลพรดิมคี่าความเป็นพษิต่อปลาในระดบัปานกลางค่อนขา้งตํ่า ในทุกสายพนัธุ์ ค่า LC50 ที ่96 ชัว่โมงของอมิดิาโคลพรดิจะอยู่ที ่211-280 mg/L การ

ทดสอบกบัไรน้ํา ค่า EC50 ที่ 48 ชัว่โมง เป็น 85 mg/L ผลติภณัฑท์ีม่สี่วนผสมของอมิดิาโคลพรดิอาจจะเป็นพษิสงูต่อสิง่มชีวีติที่ไม่มกีระดกูสนัหลงัในน้ํา 

ผลกระทบต่อสตัวอ่ื์นๆ (ท่ีไม่ใช่เป้าหมาย): อมิดิาโคลพรดิเป็นพษิรา้ยแรงต่อผึง้ ถา้ถกูใหท้างใบโดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่งออกดอก แต่ไม่ถอืวา่เป็นอนัตรายต่อผึง้เมื่อใชใ้นการป้องกนั

รกัษาเมลด็ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การสลายตวัของสารในดินและน้ําใต้ดิน: ค่าครึง่ชวีติของอมิดิาโคลพรดิในดนิ มคี่า 48-190 วนั ขึน้อยู่กบัปรมิาณของหน้าดนิที่มพีชืปกคลุม (สารสามารถสลายตวัไดเ้รว็ขึน้ในดนิทีม่พีชื

ปกคลุมไดม้ากกวา่ดนิที่รกรา้ง) อนิทรยีวตัถุอาจส่งผลกระทบต่ออตัราการสลายตวัของอมิดิาโคลพรดิ  

การสลายตวัของสารในน้ําบนดิน: ค่าครึง่ชวีติในน้ําจะมคี่ามากกวา่ 31 วนั ทีค่่า pH 5, 7 และ 9  

การสลายตวัของสารในพืช: อมิดิาโคลพรดิจะแทรกซมึอยู่ในพชืและออกทางกา้นสู่ยอดของพชื มนัถกูทดสอบในการใชง้านหลายรปูแบบและพชืผลต่างๆ และถกูเผาผลาญไปตาม

กระบวนการเดยีวกนั 

นก: ค่า LD50 ในนกกระทา: 2,225 mg/kg 

ปลา:  ค่า LC50 ใน golden orfe (Leuciscus idus): 237 mg/L 

          ค่า LC50 ในเรนโบว ์เทราต์ (Oncorhynchus mykiss): 211 mg/L 

ไรน้ํา:  ค่า EC50 85 mg/L 

ไส้เดือน:  ค่า LD50 (Eisenia foetida) 10.7 mg/kg 

ส่วนที ่13 - ขอ้พจิารณาในการกาํจดั 

การกาํจดั: ฉลากผลติภณัฑจ์ะใหค้าํแนะนําในการกาํจดัสารเคมทีีม่ปีรมิาณไม่มาก รวมถงึการทาํความสะอาดบรรจุภณัฑ ์อย่างไรกด็ ีสาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการรวบรวมสารเคมใีนชนบทที่

ไม่พงึประสงค ์ให้ตดิต่อ ChemClear 1800 008 182 http://www.chemclear.au/ หรอื การกาํจดับรรจุภณัฑท์ี่หมดแลว้ ใหต้ดิต่อ DrumMuster http://www.drummuster.au/     

ส่วนที ่14 - ขอ้มลูการขนส่ง 

ADG Code:  ผลติภณัฑน์ี้ไม่จดัเป็นสนิคา้อนัตราย ไม่จาํเป็นตอ้งมเีงื่อนไขการขนส่งเป็นพเิศษเวน้แต่จะกาํหนดโดยกฎระเบยีบอื่นๆ 

ส่วนที ่15 - ขอ้มลูดา้นกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบสาํคญัทัง้หมดในสตูรสอดคลอ้งกบัระเบยีบของ NICNAS เวน้แต่ในส่วนทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนประกอบนี้ ไดแ้ก่ อมิดิาโคลพรดิ ถกูระบุใน SUSMP 

ส่วนที ่16 – ขอ้มลูอื่นๆ 

เอกสารข้อมูลเพ่ือการปลอดภยัน้ี ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัเท่านัน้  ข้อมูลอ่ืนๆ สามารถดไูด้จากเอกสารผลิตภณัฑ์ 

ถา้หากมขีอ้แตกต่างระหวา่งเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัน้ีและฉลากผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ทะเบยีนแล้ว ใหย้ดึคาํแนะนําตามฉลากผลติภณัฑ ์

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 firefighters 

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 

 



                      ช่ือผลิตภณัฑ ์:  โปรธอร™์ 200 เอสซี เทอรมิ์ทิไซด ์

หน้าที ่6 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: มถุินายน 2562 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยันี้ไดส้รุปขอ้มลูดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์การจดัการและการใชผ้ลติภณัฑอ์ยา่งปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมาจากความรูแ้ละขอ้มลูทีม่อียูข่ณะจดัเตรยีมขอ้มลู จงึไม่เป็นขอ้รบัประกนั

คุณสมบตัเิฉพาะใดๆ ของผลติภณัฑน์ี้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งอ่านเอกสารขอ้มลูความปลอดภยันี้ในคาํอธบิายเกีย่วกบัการจดัการและการใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 

หากจาํเป็นตอ้งมกีารชีแ้จงหรอืตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อใหแ้น่ใจวา่สามารถประเมนิความเสีย่งไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูใ้ชค้วรตดิต่อ บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จาํกดั เพื่อใหค้าํแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ 

บรษิทัจะรบัผดิชอบผลติภณัฑห์ากถูกขายตามเงื่อนไขและใหบ้รกิารตามมาตราฐานของเรา เอกสารจะสามารถใหล้กูคา้ไดเ้มื่อถูกรอ้งขอ 

โปรดอ่านฉลากทัง้หมดดว้ยความรอบคอบก่อนการใชผ้ลติภณัฑ ์
เอกสารขอ้มลูความปลอดภยันี้ไดใ้ชข้อ้มลูตามเอกสารของ SWA ชือ่ “ Preparation of Safety Data Sheet for Hazardous Chemicals – Code of Practice” 

(ธนัวาคม 2554) 
 


	ส่วนที่ 1 – การบ่งชี้ทางเคมีของผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต/จำหน่าย
	ส่วนที่ 2 - การบ่งชี้ความเป็นอันตราย
	คำอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน
	ผลกระทบต่อสุขภาพ
	ทางการหายใจ:
	การสัมผัสทางผิวหนัง:
	การสัมผัสทางดวงตา:
	การกลืนกิน:
	สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเร็ง:
	SWA:  ไม่มีนัยสำคัญว่ามีส่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โดย SWA



	ส่วนที่ 3 - องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
	ส่วนที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล
	ส่วนที่ 5 - มาตรการผจญเพลิง
	ส่วนที่ 6 - มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
	ส่วนที่ 7 - การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานและเก็บรักษา
	ส่วนที่ 8 - การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
	ส่วนที่ 9 - คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
	ส่วนที่ 10 - ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
	ส่วนที่ 11 - ข้อมูลด้านพิษวิทยา
	การจำแนกความเป็นอันตรายของส่วนประกอบ

	ส่วนที่ 12 - ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
	ส่วนที่ 13 - ข้อพิจารณาในการกำจัด
	ส่วนที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง
	ส่วนที่ 15 - ข้อมูลด้านกฏข้อบังคับ
	ส่วนที่ 16 – ข้อมูลอื่นๆ

