
                      ช่ือผลิตภณัฑ์ :  โรเดน๊ธอร์TM โรเดน๊ทิไซด ์

หน้าที ่1 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่: กนัยายน 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 :    โบรดฟิาคูม (สารยบัยัง้การแขง็ตวัของเลอืด) 

ช่ือผลิตภณัฑ์ :    โรเดน๊ธอร์TM โรเดน๊ทิไซด ์(RODENTHORTM Rodenticide) 
หมายเหตุ :    เอกสารข้อมูลเพ่ือความปลอดภยัสาํหรบั โรเด๊นธอร์TM บลอ็ค เบท โรเด๊นทิไซด์ (RODENTHORTM Block Bait Rodenticide)  

& โรเด๊นธอร์TM ซอฟต์ เบท โรเด๊นทิไซด์ (RodenthorTM Soft Bait Rodenticide) 

เลขทะเบียน :             โรเด๊นธอร์ บลอ็ค เบท โรเด๊นทไิซด์ : 301/2558 

   โรเด๊นธอร์ ซอฟต์ เบท โรเด๊นทไิซด์ : 302/2558 

ประโยชน์ :   สารกาํจดัสตัวฟั์นแทะใชต้ามคําอธบิายบนฉลาก 

เร่ิมใช้ :   มถิุนายน 2557       

ปรบัปรุง :     กนัยายน 2561 และมอีายุ  5 ปีนับจากวนัทีเ่ริม่ใช ้

ส่วนที ่2 - การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

ผลติภณัฑน์ี้ถกูจําแนกเป็น : สารทีไ่มม่อีนัตรายตามขอ้กาํหนดของ SWA และไมเ่ป็นสนิค้าอนัตรายตาม  Australian Dangerous Goods (ADG) Code. 

ความเส่ียง: R33 อนัตรายจากการสะสมในร่างกาย 

ความปลอดภยั: S13, S36, S24/25 ควรวางหา่งจากอาหาร เครือ่งดื่ม หรอือาหารสตัว ์ควรสวมอุปกรณ์ป้องกนั หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนงัและดวงตา 

SUSMP Classification: S6 

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

UN Number: ไมไ่ด้ถกูจดัไว ้

 

คาํสญัญาณ GHS: คาํเตือน 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H373: อาจทาํอนัตรายตอ่อวยัวะเมือ่รบัสมัผสัเป็นเวลานาน หรอืรบัสมัผสัซํ้า 

การป้องกนั 

P102: เก็บใหห้า่งจากเด็ก 

P206: หา้มหายใจเอาละอองเขา้ไป 

P262: หา้มสมัผสัดวงตา ผวิหนงั หรอืเสือ้ผา้ 

P281: ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลตามทีก่ําหนด 

การตอบสนอง 

P314: ปรกึษาแพทยห์รอืสงัเกตอาการ หากรูส้กึผดิปกต ิ

P352: ลา้งใหส้ะอาดด้วยสบู่หรอืน้ําเปลา่ 

P301+P303+P331: ถ้ากลนืกนิ ใหบ้้วนปาก หา้มทาํใหอ้าเจยีน 

P370+P378: ไมต่ดิไฟ ใชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัวสัดทุีก่าํลงัเผาไหม ้

การเกบ็รกัษา  

P410: หลกีเลีย่งแสงแดด 

P402+P404: เก็บในทีแ่หง้ เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนิท 

P403+P235: เก็บในทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเก็บในทีเ่ยน็ 

การกาํจดั  

P501: การกําจดัสารกรณีทีม่ปีรมิาณน้อยและภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ ใหห้อ่กระดาษแลว้ทิง้ลงถงัขยะ หากปรมิาณมากและไมส่ามารถรไีซเคลิหรอืมารวมใหมไ่ด้ ใหเ้รยีก

ศูนยบ์รกิารกําจดัของเสยี 

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



                      ช่ือผลิตภณัฑ์ :  โรเดน๊ธอร์TM โรเดน๊ทิไซด ์

หน้าที ่2 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่: กนัยายน 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

คาํอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี: ก้อนอดัแขง็สฟ้ีาขนาด 15 กรมั หรอื ก้อนนุ่มสฟ้ีาบรรจซุองขนาด 15 กรมั  

กล่ิน: มกีลิน่อ่อนเฉพาะตวั 
อนัตรายต่อสุขภาพ: เมือ่ไดร้บัโบรดฟิาคูมเขา้ไปในรา่งกายตอนเริม่แรกจะไมแ่สดงอาการ และเมือ่ได้รบัอยา่งต่อเนื่องจะมกีารเปลีย่นแปลงของโปรธอมบนิในระยะยาว ไมม่ผีลกบัระบบ

ทางเดนิอาหารและอาการทางด้านอื่นๆ ภาวะความผดิปกตขิองการแขง็ตวัของเลอืดอาจแสดงอาการหลงัจากการไดร้บั 2-3 วนัและอาจตรวจพบไดโ้ดยเฉพาะในหอ้งปฏบิตักิารเทา่นัน้ เมือ่ได้รบั

จนถงึปรมิาณทีเ่ป็นพษิจะมอีาการเลอืดออกบรเิวณเหงอืก เลอืดกําเดา พบจุดเลอืดออก มจีํ้าเขยีวตามตวั หอ้เลอืด เลอืดออกมากบัปัสสาวะและอุจจาระ รวมถงึอาจเกดิเลอืดออกทางอวยัวะเพศ

ด้วย มเีลอืดออกภายในและเลอืดออกในสมองซึง่อาจจะรบกวนการวนิิจฉยัโรคของผูป่้วยได้ เป็นอนัตรายเมือ่มกีารสะสมในร่างกาย 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

อาการของโรคและผลกระทบ ไมม่รีายงานผลกระทบทางสุขภาพเมือ่ใชผ้ลติภณัฑอ์ยา่งถูกต้องตามเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัและฉลากผลติภณัฑ ์อาการทีอ่าจจะเกดิจากการใชท้ีผ่ดิวธิ ี

ได้แก ่

• การได้รบัเพียงเล็กน้อย: ลดความสามารถในการแขง็ตวัของเลอืด โดยตรวจพบไดจ้ากการวเิคราะหท์างการแพทยเ์ทา่นัน้ 

• การได้รบัปานกลาง: ทาํใหเ้ลอืดออกตามเหงอืก มแีนวโน้มเป็นรอยชํา้ได้ง่าย มเีลอืดออกมากบัอจุจาระ และ/หรอื ปัสสาวะ เมือ่เกดิแผลจะมเีลอืดออกมาก 

• การได้รบัท่ีรุนแรง: ทาํใหเ้กดิเลอืดออกภายในจํานวนมาก และ/หรอื เลอืดออกจนทาํใหเ้กดิอาการชอ็ค โคมา่และในกรณีทีอ่าการรุนแรงมากอาจถงึขัน้เสยีชวีติ 

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: ขอ้มลูบ่งชีว้า่ผลติภณัฑน์ี้ไมเ่ป็นอนัตราย ผลติภณัฑไ์มน่่าจะเป็นสาเหตุใหเ้กดิการรู้สกึไมส่บายหรอืระคายเคอืง 

ทางการหายใจในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 

การสมัผสัผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ขอ้มลูบ่งชีว้า่ผลติภณัฑน์ี้ไมเ่ป็นอนัตราย ในการใชง้านปกตจิะไมเ่กดิอนัตราย อาจมกีารระคายเคอืงบา้งเลก็น้อย แต่จะไมม่ากกวา่การระคายเคอืงทีท่าํใหรู้้สกึไม่

สบายตวัและอาการจะหมดไปเมือ่หยดุสมัผสั   
การสมัผสัในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัผวิหนงัในระยะยาว 

การสมัผสัดวงตา: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ผลติภณัฑน์ี้อาจมผีลทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ดวงตาเลก็น้อย แต่จะไมม่ผีลใดไปกวา่การรู้สกึไมส่บายแต่อาการจะหายไปเมือ่ลา้งผลติภณัฑอ์อก  
การสมัผสัในระยะยาว: ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 

การกลืนกิน:  

การได้รบัในระยะสัน้: การได้รบัโดยการกลนืกนิไมไ่ด้น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากดนีาโตเนี่ยม เบนโซเอท เป็นตวัทีท่าํใหผ้ลติภณัฑม์รีสชาตไิมน่่ากนิสําหรบัมนุษย ์อยา่งไรก็ตาม ผลติภณัฑน์ี้

ทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงในปาก อาจรวมถงึอาการคลา้ยกบัการถกูเผาไหมแ้ละแดงในบรเิวณชอ่งปากและลาํคอ อาจแสดงอาการอื่นๆ 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) 

โบรดฟิาคูม 56073-10-0 0.005% (0.05 g/kg) ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

ดนีาโตเนี่ยม เบนโซเอท 3734-33-6 0.001% ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

ส่วนผสมอาหารจากธรรมชาตแิละอืน่ๆ (ไมเ่ป็นสารอนัตราย) หลากหลาย จนถงึ 100% ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

ผลติภณัฑอ์าจมอีตัราส่วนของสารประกอบแตกต่างกนัเลก็น้อย 

ผลิตภณัฑ์น้ีไม่มีถ ัว่ลิสงเป็นส่วนประกอบ 

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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หน้าที ่3 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่: กนัยายน 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

ส่วนที่ 4 - มาตราการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป:   

วิตามิน K1 (Phytomenadione) ใช้รกัษา 

กรณีสูดดม: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไมจ่ําเป็น หากมขีอ้สงสยัใหพ้บแพทย ์

การสมัผสัผิวหนัง: ใหท้าํการปัดผงทีต่ดิออกใหห้มด หากสมัผสัถูกผวิหนงัและหลงัจากการใชง้านเสรจ็ใหล้า้งด้วยสบู่และน้ําสะอาด และควรลา้งมอืหลงัการใชง้าน 

การสมัผสัดวงตา: ใหปั้ดผงออกจากตาทนัทอียา่งเบามอื ไมม่ผีลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ หากเกดิการระคายเคอืง ใหล้า้งตาขา้งทีส่มัผสัถูกด้วยน้ําโดยการไหลผา่นเบาๆ ประมาณ 5 นาที

หรอืจนกระทัง่สารเคมถีูกลา้งออกจนหมด หากเกดิการระคายเคอืงกนิเวลาเกนิกวา่สองถงึสามนาท ีใหไ้ปพบแพทย ์ควรระวงัใหม้ากสําหรบัผูท้ ีส่วมคอนแทคเลนส ์
กรณีกลืนกิน: หากกลนืกนิหา้มทาํใหอ้าเจยีน  ใหล้า้งปากด้วยน้ําสะอาดและพบแพทย ์
กรณีสตัวเ์ล้ียง: พาสตัวไ์ปพบสตัวแพทยท์นัท ีถ้าไมพ่บภาวะทีเ่ป็นพษิแตค่าดวา่มกีารกลนืกนิเขา้ไป ควรทาํใหอ้าเจยีนออกมา ในกรณีทีก่นิเขา้ไปไมน่าน ในระยะเวลาไมเ่กนิ 6 ชัว่โมง ใหใ้ช้

น้ําเกลอื (เกลอื 2-3 ชอ้นโต๊ะผสมกบัน้ํา 1 แก้ว) ใส่ขวดแลว้บบีเขา้ไปในลาํคอของสตัว ์หลงัจากนัน้ประมาณ 10 นาท ีสตัวค์วรจะอาเจยีนออกมา และพาไปพบสตัวแพทย ์
คาํแนะนําสาํหรบัแพทย:์ โบรดฟิาคูมเป็นสารออกฤทธิข์องโรเด๊นธอร์ โรเด๊นทไิซด์ เป็นสารทีม่ผีลการยบัยัง้การแขง็ตวัของเลอืดโดยเมือ่นําเขา้สู่ร่างกายจากทางปากของคน สตัวเ์ลีย้งหรอื

สตัวใ์นพืน้ที ่จะลดการแขง็ตวัของเลอืดและอาจทาํใหเ้กดิการเลอืดไหลไมห่ยดุ วติามนิ K1(Phytomenadione) เป็นตวัทีถู่กนํามาใชก้รณีฉุกเฉนิ โดยไดร้บัการยอมรบัทัง้ทางการแพทยแ์ละ

สตัวแพทย ์โดยจะนํามาใชเ้พื่อทาํใหอ้ตัราการไหลของเลอืดจากแผลชา้ลง 

ส่วนที่ 5 - มาตราการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด:  อนัตรายทีส่ําคญัจากการเกดิเพลงิไหม ้คอื การสูดดมควนัพษิหรอืการขาดออกซเิจน (หรอืทัง้คู่) ภายใต้เหตุการณ์ปกต ิไมม่คีวามเสีย่งจากการ

ระเบดิของผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นเพลงิ ส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีส่ลายตวัออกมาหลงัจากการถูกเผาไหม ้อาจก่อใหเ้กดิพษิจากการสดูดม ดงันัน้ ควรสวมเครือ่งป้องกนัทีเ่หมาะสม 

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

ระดบัการติดไฟ:   ไมม่ขีอ้มลู 

ส่วนที่ 6 - มาตราการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร: ผลติภณัฑน์ี้จําหน่ายในบรรจุภณัฑข์นาดเลก็ การหกหรอืรัว่ไหลโดยอุบตัเิหตจุงึไมใ่ชส่ิง่ทีต่้องตระหนกั สําหรบัการหกรัว่ไหลเลก็น้อยใหท้าํความสะอาด ลา้ง

ลงทอ่ระบายน้ําและภาชนะบรรจุทีห่มดแลว้ใหท้ิง้ลงถงัขยะ ไมจ่ําเป็นต้องสวมเสือ้ป้องกนัเนื่องจากมโีอกาสสมัผสัผลติภณัฑเ์พยีงเลก็น้อย  ควรสวมถุงมอืเพื่อป้องกนัการสมัผสัสารเคมโีดยตรง 

ในกรณีทีเ่กดิการหกรัว่ไหลเป็นจาํนวนมาก ใหป้้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงทอ่ระบายน้ําหรอืทางน้ําและเรยีกหน่วยบรกิารฉุกเฉนิ  

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 สําหรบัโบรดฟิาคูมจะถกูตัง้ค่าไวท้ี ่0.0000005 mg/kg/day โดยจะสมัพนัธ์กบั NOEL ทีต่ัง้ค่าไวท้ี ่0.001 mg/kg/day 

ADI สําหรบัดนีาโตเนี่ยม เบนโซเอทจะถกูตัง้ค่าไวท้ี ่0.0005 mg/kg/day โดยสมัพนัธก์บั NOEL ทีต่ัง้ค่าไวท้ี ่0.5 mg/kg/day 

ADI หมายถงึ คา่ทีย่อมรบัได้ในการรบัเขา้ไปในแต่ละวนั, NOEL หมายถงึ ระดบัทีไ่มม่ผีลจากการวจิยั เป็นขอ้มลูจาก Australian ADI เมือ่มถิุนายน 2556 

ไมจ่ําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ชนดิพเิศษเมือ่สมัผสัปรมิาณเลก็น้อยเพยีงชัว่คราว คําแนะนําตอ่ไปนี้ ใชส้ําหรบัการจดัการจาํนวนมากหรอืเมือ่มกีารสมัผสัเป็นประจาํในสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีไ่มม่ ี

ระบบป้องกนัทีเ่หมาะสม 



                      ช่ือผลิตภณัฑ์ :  โรเดน๊ธอร์TM โรเดน๊ทิไซด ์

หน้าที ่4 ของ 6 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่: กนัยายน 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

การระบายอากาศ:  ผลติภณัฑน์ี้ควรใชใ้นบรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเทไดด้ ี

อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: การป้องกนัดวงตาไมม่คีวามจําเป็นเมือ่ใชผ้ลติภณัฑน์ี้ หากไมแ่น่ใจ ใหส้วมแวน่ตาหรอืแวน่ตาครอบตาทีเ่หมาะสม 

อุปกรณ์ป้องกนัผิวหนัง:  จากขอ้มลูทีม่ชี ีว้า่ ผลติภณัฑน์ี้ไมเ่ป็นอนัตรายและไมจ่ําเป็นต้องใชเ้ครื่องป้องกนัผวิหนงัใดเป็นพเิศษ อยา่งไรกด็ ีเราแนะนําวา่ควรหลกีเลีย่งการสมัผสักบั

ผลติภณัฑเ์คมทีกุชนดิและสวมถงุมอืทีเ่หมาะสม(ควรใหย้าวจนถงึบรเิวณขอ้ศอก) เมือ่มโีอกาสสมัผสักบัผวิหนงั 
ประเภทวสัดุป้องกนั: ควรสวมชดุป้องกนัทีท่าํจากวสัดุตอ่ไปนี้ ผา้คอตตอน ยาง พวีซี ี

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: มโีอกาสทีจ่ะเกดิฝุ่นขึน้ในบรเิวณมกีารใชผ้ลติภณัฑน์ี้ แนะนําใหใ้ชห้น้ากากกนัฝุ่ นทีเ่หมาะสม 

ส่วนที่ 9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี:   ก้อนอดัแขง็สฟ้ีาขนาด 15 กรมั หรอื ก้อนนุ่มสฟ้ีาบรรจซุองขนาด 15 กรมั  

กล่ิน:                          กลิน่ออ่นเฉพาะตวั 

จุดเดือด: ไมม่ขีอ้มลู 

จุดเยือกแขง็/จุดหลอมเหลว: ไมม่ขีอ้มลู เป็นกอ้นนุ่มหรอืก้อนอดัแขง็ทีอ่ณุหภูมปิกต ิ
การกลายเป็นไอ: ไมม่ขีอ้มลู คาดวา่น่าจะตํ่ากวา่ 100 oC 
ความดนัไอ: เลก็น้อยทีอ่ณุหภูมปิกต ิ

ความหนาแน่นไอ: ไมส่ามารถเกดิได ้

ค่าความถ่วงจาํเพาะ:     ไมม่ขีอ้มลู 

ความสามารถในการละลายน้ําได้:  ไมล่ะลายน้ํา 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง:   ไมม่ขีอ้มลู 

การระเหย:   เลก็น้อยทีอ่ณุหภูมหิอ้ง 
ค่าขีดจาํกดัของกล่ินท่ีรบัได้:   ไมม่ขีอ้มลู 
อตัราการระเหย:   ไมส่ามารถเกดิได ้
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายในน้ํา/น้ํามนั:   ไมม่ขีอ้มลู 
สารอินทรียร์ะเหย: ไมส่ามารถเกดิได ้

อุณหภมิูท่ีลุกติดไฟได้เอง:  ไมม่ขีอ้มลู 

ส่วนที่ 10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกิดปฏิกิริยา: ผลติภณัฑน์ี้ไมน่่าทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาหรอืสลายตวัภายใต้การเก็บรกัษาในสภาพปกต ิ อยา่งไรก็ด ีถ้ามขีอ้สงสยัใดๆ ใหต้ดิต่อเอ็นซสิเทก็ส ์สําหรบัคําแนะนําอายผุลติภณัฑ ์
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: ควรเก็บผลติภณัฑไ์มใ่หโ้ดนแสง ผลติภณัฑค์วรเก็บในภาชนะเดมิในทีแ่หง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละแสงแดดสอ่งไมถ่งึ  
วสัดุท่ีเข้ากนัไม่ได้: กรดแก่ เบสแก่ สารออกซไิดซ์อยา่งแรง 
การสลายตวัท่ีเกิดจากไฟ: เมือ่เกดิการเผาไหมจ้ะเกดิคารบ์อนไดออกไซด์แต่หากเผาไหมไ้มส่มบูรณ์จะไดค้าร์บอนมอนอกไซด์ อาจเกดิควนั และทาํใหเ้กดิน้ํา อาจเกดิไนโตรเจนและ

สารประกอบ บางสภาวะอาจเกดิออกไซด์ของไนโตรเจน บางโอกาสเป็นก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด ์สารประกอบโบรมนี ความเป็นพษิของคารบ์อนมอนอกไซด์จะทาํใหเ้กดิการปวดศรีษะ 

อ่อนเพลยี คลืน่เหยีนอาเจยีน วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาทตาเบลอ สญูเสยีการควบคมุในการตดัสนิใจและหมดสต ิสุดทา้ยอาจจะรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติ  
Polymerisation: ผลติภณัฑน์ี้ไมน่่าจะเกดิกระบวนการ polymerisation 

ส่วนที่ 11 - ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพิษ:  โบรดฟิาคูมเป็นสารอนุพนัธ์ของ bromylated hydroxycoumarin ทีเ่ป็นตวัยบัยัง้การแขง็ตวัของเลอืดในทางออ้ม ส่งผลใหม้เีลอืดออกในกระเพาะอาหารและไปยบัยัง้การสร้าง

โปรธอมบนิเป็นผลทาํใหห้ลอดเลอืดฝอยมคีวามเปราะเพิม่ขึน้ ผลทีต่อ้งการ คอื การกนิเหยือ่เพยีงครัง้เดยีวแลว้สามารถกําจดัได้ โดยสารจะมพีษิรนุแรงกบัพวกสตัวฟั์นแทะและสตัวเ์ลีย้งลกูด้วย

นมขนาดเลก็ชนิดอื่นๆ แตด่้วยเหยือ่ลอ่มคีวามเขม้ขน้ตํ่า ทาํใหร้ะยะเวลาในการออกฤทธิจ์ะชา้ลง โบรดฟิาคูมถกูพจิารณาวา่มเีป็นความเป็นพษิเฉยีบพลนัต่อมนุษยต์ํ่า โบรดฟิาคูมจะยบัยัง้การ

ทาํงานของ vitamin K1-epoxide cycle โดยยบัยัง้การกระตุ้นวติามนิ K ทาํใหว้ติามนิ K สํารองในรา่งกายหมดไป 

การยบัยัง้การแขง็ตวัของเลอืดของโบรดฟิาคูมอาจคงอยูไ่ด้นานกวา่ 7 สปัดาหใ์นผูป่้วยทีไ่ด้รบัสารพษิ 

การกลนืกนิโบรดฟิาคูม ในตอนแรกจะไมม่อีาการและเมือ่มกีารสะสมเป็นเวลานานก็จะเป็นสาเหตุของโรคเลอืดออกง่ายหรอืโรคเลอืดไหลหยดุยาก ไมม่อีาการในระบบทางเดนิอาหารหรอือาการ

อื่นๆทางระบบประสาทและร่างกาย ปัญหาการแขง็ตวัของเลอืดอาจเกดิขึน้ไมก่ีว่นัหลงัการกลนืกนิและสามารถตรวจพบได้ในหอ้งปฏบิตักิารเทา่นัน้ การเกดิพษิจะพบอาการเลอืดออกตามไรฟัน 

เลอืดกําเดาไหล เลอืดออกใตผ้วิหนัง จํ้าเลอืด เลอืดออกภายในรา่งกาย เลอืดออกมากบัปัสสาวะและอจุจาระ รวมถงึการตกเลอืดทางอวยัวะเพศด้วย การตกเลอืดภายในและเลอืดออกในสมอง

อาจทาํใหเ้กดิความซบัซอ้นในการวนิิจฉยัโรคของผูป่้วยได ้

ในกรณีทีไ่ดร้บัสารพษิเป็นระยะเวลานาน จะเกดิการเปลีย่นแปลงพารามเิตอร์ในการแขง็ตวัของเลอืดและความเป็นพษิของการตกเลอืดอาจกนิเวลาหลายวนัหากไมม่กีารรกัษา การวนิิจฉยัที่

ผดิพลาดอาจสง่ผลใหเ้ลอืดออกภายในกระเพาะอาหารหรอืเลอืดออกในสมองนานเกนิไป ในทีน่ี้ผูป่้วยทีเ่คยมอีาการทางโลหติวทิยาหรอือาการไตวาย อาจเสยีชวีติได ้

ค่า LD50 (ทางปาก): 

หนู (Rat ตวัผู)้ 0.27 mg/kg     หนู (Mice ตวัผู)้ 0.40 mg/kg 

กระต่าย(ตวัผู)้ 0.30 mg/kg     หนูตะเภา 0.28 mg/kg 

แมว 0.25 mg/kg      สุนัข 0.25 mg/kg 
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เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่: กนัยายน 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0 2583 0495 

 

การจาํแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ      ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

ตามฐานขอ้มลูของ HSIS แลว้ไมม่สี่วนประกอบใดในผลติภณัฑน์ี้ในความเขม้ขน้ระดบัทีเ่ป็นอนัตราย 

ส่วนที่ 12 - ขอ้มูลดา้นนิเวศวทิยา 

โบรดฟิาคูมไมก่ระจายในบรรยากาศเนื่องจากมกีารระเหยตํ่า เป็นตวัทีไ่มล่ะลายน้ํา โบรดฟิาคูมเป็นตวัทีเ่กาะกนัแน่นกบัอนุภาคดนิและจะไมถู่กทาํลายด้วยพชื อตัราการสลายตวัจะเป็นไปอยา่ง

ชา้ๆ ขึน้อยูก่บัชนิดของดนิ สารตกค้างในพชืไมถู่กตรวจพบจากการทดสอบภาคสนาม 

โบรดฟิาคูมไมม่ผีลโดยตรงกบัการเจรญิเตบิโตของพชืหรอืใชเ้ป็นวตัถุเจอืปนอาหาร ไมม่รีายงานถงึคา่ความเขม้ขน้ในอากาศ น้ําและดนิ ส่วนทีต่กค้างของโบรดฟิาคูมถูกพบจากการตายของนก

แสกในสหราชอาณาจกัรโดยมรีะดบัอยูท่ ี ่0.019 – 0.515 mg/kg การตกค้างของโบรดฟิาคมูจะถกูพบอยูใ่นตบั กลา้มเนื้อ และชัน้ไขมนัของกระต่ายทีไ่ดร้บัสารพษิระหวา่งชว่งการเพาะปลกูโดย

เหยือ่ลอ่มปีรมิาณสารออกฤทธิ ์0.005% ทีค่วามเขม้ขน้ 4.4, 0.26 และ 0.86 mg/kg ตามลาํดบั 

ความสามารถในการละลายน้ําของโบรดฟิาคูมตํ่าและอยูใ่นรูปเหยือ่ จากการใชง้านไมน่่าจะเป็นตวัก่อใหเ้กดิมลภาวะทางน้ํา ด้วยคุณสมบตัขิองสารทีเ่ป็นพษิร้ายแรงกบัปลา โบรดฟิาคูมมกีารจบั

ตวัแน่นกบัดนิจงึยากแกก่ารสลายตวัและไมโ่ดนชะลา้ง 

สิง่มชีวีติทีไ่มใ่ชเ่ป้าหมายอาจมคีวามเสีย่ง 2 แบบ คอื จากการบรโิภคโดยตรงของเหยือ่ (อนัตรายแบบปฐมภูม)ิ และผลจากการกนิหนูทีม่สีารพษิ (อนัตรายแบบทตุยิภูม)ิ 

เนื่องจากความหลากหลายทางพนัธุกรรมของนกในการนําโบรดฟิาคูมมาใช ้เหตุผลหลกัของการเกดิพษิสําหรบัสตัวเ์ลีย้งในบ้านเรอืน คอื การกนิเหยือ่ทีม่โีบรดฟิาคูมเขา้ไปโดยตรง  

โบรดฟิาคูมจะแสดงผลความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนัออกมาทัง้แบบไมเ่จาะจงและเจาะจงกบัสตัวเ์ลีย้งลกูด้วยนม ความเป็นพษิแบบปฐมภูมจิะดูจากปรมิาณของเหยือ่ทีถู่กกนิเขา้ไปใหเ้หมาะกบั

ปรมิาณใกลเ้คยีงทีท่าํใหเ้สยีชวีติได้ ส่วนในแบบทตุยิภูมจิากการทดลองตามธรรมชาตจิะพบวา่ ในกลุม่นกัลา่จะเป็นการรบัโบรดฟิาคูมแบบไมต่ัง้ใจโดยได้รบัจากเหยือ่ ความสําคญัของผลลพัธ์

เหลา่นี้ในแง่ของความเสีย่งภายใต้การทดสอบภาคสนามทาํใหเ้ป็นเรื่องยากในการประเมนิ เนื่องจากนักลา่ไมไ่ด้เจาะจงในการกนิสตัวท์ีม่พีษิเพยีงอยา่งเดยีว อยา่งไรกด็ ีผูล้า่อาจจะได้รบัสารพษิ

แต่อาจจะไมเ่สยีชวีติเนื่องจากเป็นสตัวเ์ลีย้งลกูด้วยนมขนาดเลก็ ในพื้นทีท่ ีใ่กลก้บัเหยือ่ หนูทีไ่ด้รบัสารพษิจะเป็นอาหารในสดัส่วนทีส่งูสําหรบันก อยา่งไรก็ด ีมนีกสองสามชนดิทีไ่ดร้บัผลอยา่ง

ชดัเจน ยกเวน้ก็แต่มกีารใชเ้หยือ่เป็นวงกวา้งและใชอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

ส่วนที่ 13 - ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

การกาํจดั: การกําจดัสารกรณีทีม่ปีรมิาณน้อยและภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้ ใหห้อ่กระดาษแลว้ทิง้ลงถงัขยะ หากปรมิาณมากและไมส่ามารถรไีซเคลิหรอืมารวมใหมไ่ด้ ใหเ้รยีกศนูยบ์รกิาร

กําจดัของเสยี 
การกาํจดัท่ีปลอดภยั ควรใช้วิธีการเผาหรอืฝังกลบในสถานท่ีท่ีได้รบัการอนุญาต 

ส่วนที่ 14 - ขอ้มูลการขนส่ง 

ADG Code:  ผลติภณัฑน์ี้ไมจ่ดัเป็นสนิค้าอนัตรายภายใต้เกณฑข์อง ADG IATA หรอื IMSBC  

ไมจ่ําเป็นตอ้งมเีงื่อนไขการขนส่งเป็นพเิศษเวน้แต่จะกําหนดโดยกฎระเบยีบอื่นๆ 

ส่วนที่ 15 - ขอ้มูลดา้นกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบสําคญัทัง้หมดในสูตรสอดคลอ้งกบัระเบยีบของ NICNAS  
ส่วนประกอบนี้ ได้แก่ โบรดฟิาคูม ดนีาโตเนี่ยม เบนโซเอท ถูกอา้งองิใน SUSMP 

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 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 
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เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยนี้ไดส้รุปขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภัยของผลติภณัฑ์ การจดัการและการใชผ้ลติภณัฑ์อยา่งปลอดภัยในสถานทีป่ฏบิตังิานที่ไดร้บัมาจากความรูแ้ละขอ้มูลที่มอียูข่ณะจดัเตรยีมขอ้มูล จงึไม่เป็นขอ้รบัประกนั

คุณสมบตัเิฉพาะใดๆ ของผลติภณัฑ์นี้ ผูใ้ชจ้ะต้องอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยนี้ในคําอธบิายเกี่ยวกบัการจดัการและการใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 

หากจําเป็นตอ้งมกีารชี้แจงหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เติมเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถประเมนิความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม ผูใ้ชค้วรตดิต่อ บรษิัท เอน็ซสิเทก็ส์ จํากดั เพือ่ใหค้ําแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์  

บรษิทัจะรบัผดิชอบผลติภณัฑ์หากถูกขายตามเงือ่นไขและใหบ้รกิารตามมาตราฐานของเรา เอกสารจะสามารถให้ลูกคา้ไดเ้มือ่ถูกรอ้งขอ 

โปรดอ่านฉลากทัง้หมดดว้ยความรอบคอบก่อนการใชผ้ลติภณัฑ ์
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