
                   ช่ือผลิตภณัฑ์ : แอท๊ทราธอร ์ทารเ์กต๊เทด็ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่1 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่1 – การบ่งชีท้างเคมขีองผลติภณัฑแ์ละผูผ้ลติ/จําหน่าย 

บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั 

8/351 หมู่ที ่3 ตําบลบา้นใหม ่

อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์0 2583 0495 

สารออกฤทธ์ิ :    ฟิโพรนิลเป็นสารอนุพนัธใ์นกลุ่มฟีนิลไพราโซล 

ช่ือผลิตภณัฑ ์:    แอท๊ทราธอร ์ทารเ์กต๊เทด็ อินเซค็ทิไซด ์ 

(ATTRATHOR™ Targeted Insecticide) 
เลขทะเบียน :             416/2558 

ประโยชน์ :   สารกําจดัแมลงใช้ตามคําอธบิายบนฉลากผลติภณัฑ์ 

เร่ิมใช้ :   พฤศจกิายน 2556       

ปรบัปรงุ :     ธนัวาคม 2562 และมอีายุ  5 ปีนับจากวนัทีเ่ริม่ใช ้

ส่วนที ่2 - การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

ผลติภณัฑน์ี้ถูกจําแนกเป็น : Xn เป็นอนัตราย N เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นอนัตรายตามเกณฑข์อง SWA  

ไม่ตอ้งปฏบิตัติาม ADG Code เมื่อขนส่งในออสเตรเลยีทางถนนหรอืรถไฟเมื่อบรรจุภณัฑ์ขนาด 500 กโิลกรมั (ลติร) หรอืน้อยกว่า หรอื IBCs (อา้งถงึ SP AU01) อย่างไรกต็าม ไม่สามารถใช้

ขอ้กําหนดนี้ได้ ถา้ขนส่งทางอากาศหรอืทางทะเล ผลติภณัฑถู์กจดัว่าเป็นอนัตราย (เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มในกลุ่มที่ 9) โดย IATA และ IMDG ตามลําดบั ดูรายละเอยีดดา้นล่างและส่วนที ่

14 ของเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัฉบบัน้ี 

ความเส่ียง: R48/22, R50/53 เป็นอนัตราย: อาจทําอนัตรายต่ออวยัวะเมื่อรบัสมัผสัเป็นเวลานาน หรอืรบัสมัผสัซํ้าหากกลนืกนิ เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา อาจทําใหเ้กดิผลเสยีระยะยาว

ต่อสภาพแวดลอ้มทางน้ํา 

ความปลอดภยั: S20, S36, S61, S24/25 หา้มรบัประทานอาหารหรอืดื่มน้ําขณะใช้ผลติภณัฑ ์ควรสวมอุปกรณ์ป้องกนั หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม ดูคําแนะนําหรอืเอกสารความ

ปลอดภยั หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนังและดวงตา 

SUSMP Classification: S5 

ADG Classification: กลุ่มที ่9: สนิคา้เป็นอนัตรายประเภทอื่นๆ 

UN Number: 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBATANCE, LIQUID, N.O.S. 

                                                                                
คาํสญัญาณ GHS: ระวงั 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H373:  อาจทําอนัตรายต่ออวยัวะเมื่อรบัสมัผสัเป็นเวลานาน หรอืรบัสมัผสัซํ้า 

H410:  เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบระยะยาว 

การป้องกนั 

P102: เกบ็ใหพ้น้มอืเดก็ 

P260: อย่าหายใจเอาควนั หมอก ไอระเหยหรอืสเปรยเ์ขา้ไป 

P281: ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลตามทีก่ําหนด 

การตอบสนอง 

P314: หากรูส้กึไม่สบายควรไปพบหรอือยู่ในความดูแลของแพทย ์

P352: ลา้งใหส้ะอาดดว้ยสบู่หรอืน้ําเปล่า 

P301+P303+P331: ถา้กลนืกนิ ใหบ้ว้นปาก หา้มทําใหอ้าเจยีน 

P332+P313: ถา้เกดิการระคายเคอืงผวิหนัง ใหข้อคําแนะนําจากแพทย์ 

P337+P313: ถา้เกดิการระคายเคอืงดวงตา ใหข้อคําแนะนําจากแพทย์ 

P391: เกบ็สารทีห่กรัว่ไหล 

P370+P378: ไม่ตดิไฟ ใชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัวสัดทุีก่ําลงัเผาไหม ้โฟมชนิดต่อตา้นแอลกอฮอลเ์ป็นวสัดุทีเ่หมาะกบัการผจญเพลงิ แต่หากหาไม่ได้ สามารถใช้โฟมธรรมดาแทน

ได้ 
 



                   ช่ือผลิตภณัฑ์ : แอท๊ทราธอร ์ทารเ์กต๊เทด็ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่2 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

การเกบ็รกัษา  

P402+P404: เกบ็ในทีแ่หง้ เกบ็ในภาชนะทีปิ่ดสนิท 

P410+P403: เกบ็ใหพ้น้จากแสงแดด เกบ็ในทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ี

การกาํจดั  

P501: การกําจดัสารและบรรจุภณัฑต์ามทีร่ะบุไวใ้นฉลากผลติภณัฑ์ 

คาํอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี: สารละลายสคีรมีขุน่ 

กล่ิน: มกีลิน่อ่อนเฉพาะตวั 
อนัตรายต่อสุขภาพ: ในการศกึษาความเป็นพษิในหนู บางตวัจะพบการเกดิพษิเมื่อได้รบัไปแล้ว 2 วนั และจะตายเมื่อผ่านไปแลว้ 4 วนั บางอาการทีเ่กดิพษิ จะทําใหน้ํ้าหนักลดลงซึง่จะ

สงัเกตเหน็ไดช้ดัเจนเมื่อผ่านไปแลว้ 7 วนั 
ในกระต่าย ผวิหนังทีส่มัผสักบัฟิโพรนิลจะทําใหเ้สยีชวีติและอาจมอีาการอื่นร่วมดว้ยอาท ิชกั ซมึเซา น้ําลายไหล เป็นตะครวิ สัน่ อาการไม่อยู่นิ่ง ทอ้งร่วง ผอมแหง้ รอบปากและดวงตาเป็นสี

แดงในทุกกลุ่มทีไ่ดร้บัยกเวน้ทีไ่ด้รบัในระดบัต่ําสุด (100 mg/kg)  
อาการเกดิพษิทางปากรวมถงึการสญูเสยีความสามารถในการควบคุม การสัน่ ผลกระทบต่อการเดนิ หลงัคอ่ม เหงื่อออกในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และการชกั 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: ขอ้มลูทีม่อียู่แสดงใหเ้หน็ว่าผลติภณัฑ์นี้เป็นอนัตราย แต่จะไม่มอีาการอื่นเพิม่เตมิ ผลติภณัฑอ์าจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงเลก็น้อย แต่ไม่น่าจะก่อให้เกดิอะไรไป

มากกว่าความไม่สบายเพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

ทางการหายใจในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 
การสมัผสัผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ขอ้มลูบ่งชีว่้าผลติภณัฑน้ี์ไม่เป็นอนัตราย ในการใชง้านปกตจิะไม่เกดิอนัตราย ผลติภณัฑอ์าจทําใหเ้กดิการระคายเคอืง แต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไม่สบายชัว่คราว

เท่านัน้  

การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัผวิหนังในระยะยาว 
การสมัผสัดวงตา: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ผลติภณัฑ์นี้ทําให้เกดิการระคายเคอืงต่อดวงตา แต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไม่สบายชัว่คราวเท่านัน้  

การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 
การกลืนกิน:  

การได้รบัในระยะสัน้: การไดร้บัสารทางปากอย่างมนัียสาํคญัถอืว่าไม่น่าเป็นไปได้ อย่างไรกด็ ีผลติภณัฑน้ี์อาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อเยื่อบุภายใน แต่ไม่น่าจะมากไปกว่าอาการไม่

สบายชัว่คราวเท่านัน้ 

การได้รบัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกลนืกนิในระยะยาว 

สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเรง็: 
SWA:  ไม่มนีัยสาํคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย SWA 
NTP:    ไม่มนีัยสาํคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย NTP  

IARC:  ไม่มนีัยสาํคญัว่ามสี่วนประกอบอยู่ในกลุ่มสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย IARC  

ส่วนที ่3 - องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

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

ฟิโพรนิล 120068-37-3 2.6 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ส่วนประกอบอื่นๆ ทีไ่ม่เป็นอนัตราย หลากหลาย < 10 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

น้ํา 7732-18-5 เตมิจนครบ 100 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ผลติภณัฑท์างการคา้อาจมอีตัราสว่นของส่วนประกอบคลาดเคลื่อนบา้งเลก็น้อย นอกจากนี้ยงัสามารถใชส้่วนผสมอื่นทีไ่ม่เป็นอนัตรายจํานวนเลก็น้อยได ้

ค่าขดีจํากดั  SWA TWA เป็นค่าเฉลีย่ของความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศเมื่อคํานวณในเวลาทํางานปกต ิ8 ชัว่โมงและสําหรบัการทํางาน 5 วนัต่อสปัดาห ์STEL (ขดีจํากดัการรบัสารในระยะสัน้) เป็นค่าขดีจํากดัไม่ควรเกนิกว่า 15 นาทแีละ

ไม่ควรรบัซํ้ามากกว่า 4 ครัง้ต่อวนั ระหว่างการรบัสารเพือ่หาค่าการทดสอบของ STEL ควรใชเ้วลาอย่างน้อยทีส่ดุ 60 นาท ีค่าขดีจํากดัของ TWA จะดูจากค่าสงูสุดทีถู่กใชเ้พราะว่าจะเกดิจากผลของสารทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็และเกดิ

เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

 

 



                   ช่ือผลิตภณัฑ์ : แอท๊ทราธอร ์ทารเ์กต๊เทด็ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่3 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป:   

กรณีสูดดม: สาํหรบัการปฐมพยาบาลโดยปกตไิม่มคีวามจําเป็น  อย่างไรกต็าม หากเกดิการสดูดมแล้วเกดิการระคายเคอืงขึน้  ใหเ้คลื่อนยา้ยไปยงับรเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทไดด้แีละสงัเกต

อาการจนกว่าจะกลบัมาเป็นปกต ิ ถา้การระคายเคอืงเริม่ทําใหเ้จบ็ปวดหรอืเป็นอยู่นานกว่า 30 นาท ี ใหพ้บแพทย์ 

การสมัผสัผิวหนัง: ลา้งออกเบาๆ ดว้ยน้ําสะอาดอย่างทัว่ถงึ (ใชส้บู่ที่ไม่มฤีทธิก์ดักร่อนหากจําเป็น) 5 นาทหีรอืจนกว่าผลติภณัฑจ์ะถูกลา้งออกหมด 

การสมัผสัดวงตา: คาดว่าไม่มผีลกระทบใดๆ หากเกดิการระคายเคอืง ใหล้า้งตาขา้งที่ถูกสมัผสัด้วยน้ํา โดยการไหลผ่านเบาๆ ประมาณ 5 นาท ีหรอืจนกระทัง่สารเคมถูีกลา้งออกหมด หาก

เกดิการระคายเคอืงนานเกนิกว่าสองถงึสามนาท ีใหไ้ปพบแพทย ์ควรระวงัใหม้ากสาํหรบัผู้สวมใส่คอนแทคเลนส ์

กรณีกลืนกิน: หากกลนืกนิหรอืเขา้ปาก หา้มทําใหอ้าเจยีน ลา้งปากดว้ยน้ําสะอาดและดื่มน้ําตาม หากอาการยงัไม่ดขี ึน้ ให้ไปพบแพทย์ 

ส่วนที ่5 - มาตรการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด:  อนัตรายทีส่าํคญัจากการเกดิเพลงิไหม้ คอื การสดูดมเอาความรอ้นและควนัพษิหรอืการขาดออกซเิจน (หรอืทัง้คู่) ภายใตเ้หตุการณ์ปกต ิมคีวาม

เสีย่งเพยีงเลก็น้อยจากการระเบดิของผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในกองเพลงิ  
ผลติภณัฑน้ี์มแีนวโน้มทีจ่ะสลายตวัเลก็น้อยเมื่อผลติภณัฑ์นี้ได้รบัอุณหภูมปิกตเิมื่อเกดิเพลงิไหม้ โดยจะเกดิขึน้หลงัจากไดร้บัความรอ้นจนแหง้ 
ส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีส่ลายตวัออกมาหลงัจากการถูกเผาไหม ้อาจก่อใหเ้กดิพษิจากการสดูดม ดงันัน้ ควรสวมเครื่องป้องกนัทีเ่หมาะสม 

สารดบัเพลิง: ไม่ตดิไฟ ดงันัน้ ใหใ้ช้สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัวสัดุทีก่ําลงัเผาไหม ้โฟมชนิดต่อตา้นแอลกอฮอลเ์ป็นตวักลางทีด่ทีีเ่หมาะกบัการดบัเพลงิปานกลาง แต่หากไม่สามารถหาได้ 

สามารถใชโ้ฟมธรรมดาทดแทนได ้พยายามอย่าใหม้กีารรัว่ไหล ควรใหเ้กดิการรัว่ไหลลงสู่ท่อระบายน้ําหรอืทางน้ําใหน้้อยทีสุ่ด 
การผจญเพลิง: หากพบว่ามผีลติภณัฑจ์ํานวนมากอยู่ในกองเพลงิ ใหเ้รยีกรถดบัเพลงิ มคีวามเสีย่งน้อยมากทีจ่ะเกดิปฏกิริยิารุนแรงหรอืเกดิการระเบดิถา้มสีารในปรมิาณมากอยู่ในกองเพลงิ 

แนะนําใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเตม็รูปแบบทัง้ชุดดบัเพลงิและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 

จดุวาบไฟ:   ไม่มขีอ้มลู 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าสงูสุด: ไม่มขีอ้มลู 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าตํา่สุด: ไม่มขีอ้มลู 
อณุหภมิูสามารถติดไฟได้เอง:  ไม่สามารถเกดิได ้- ไม่ไหม้ไฟ 

ระดบัการติดไฟ:   ไม่มขีอ้มลู 

ส่วนที ่6 - มาตรการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เมื่อมีการหกรัว่ไหลของสาร: ในกรณีทีทํ่าหก ใหป้้องกนัไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ําหรอืทางน้ํา สวมใส่ชุดป้องกนัทีร่ดักุมพรอ้มทัง้ป้องกนัดวงตา/ใบหน้า ผวิหนังทัง้หมดควรมสีิง่ป้องกนั ดู

ขอ้มลูดา้นล่างในส่วนมาตรฐานของออสเตรเลยีเกีย่วกบัเครื่องมอืป้องกนัส่วนบุคคลทีเ่ป็นวสัดุทีเ่หมาะสม ประกอบด้วยยาง พวีซี ียางสงัเคราะห(์ยางฟลูออโรคารบ์อน) อุปกรณ์ทีป้่องกนัใบหน้า/

ดวงตาควรใชแ้ว่นเป็นอย่างน้อย หากพบว่ามกีารระเหยกลายเป็นไอหรอืหมอก ในบรเิวณทีทํ่าความสะอาดแลว้ ควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการหายใจ โดยปกตแิลว้ไม่จําเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั

การหายใจขณะทีใ่ช้ผลติภณัฑน้ี์ หากมขีอ้สงสยัใหดู้ตามคําแนะนําของมาตรฐานออสเตรเลยีดา้นล่าง (ส่วนที่ 8) ซึง่ปกตกิ็ไม่มคีวามจําเป็น 

การยบัยัง้การรัว่ไหล เพื่อความปลอดภยัควรนําทรายหรอืวสัดุดูดซบั หรอืวสัดุอื่นทีม่คีวามเหมาะสมมาดูดซบัส่วนทีร่ ัว่ไหล หากมกีารรัว่ไหลเป็นจํานวนมากหรอืไม่สามารถหาวสัดุที่ใชดู้ดซบัได้ 

ใหทํ้าทางกัน้เพื่อหยุดการกระจายของสารทีจ่ะไหลไปยงัท่อระบายน้ําหรอืทางน้ํา เนื่องจากผลติภณัฑน์ี้เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มทางน้ํา ควรระมดัระวงัเป็นพเิศษเพื่อป้องกนัไม่ใหล้งสู่ท่อ

ระบายน้ําหรอืทางน้ํา กวาดและตกัหรอืนําสารกลบัมารวมกนัภายในภาชนะทีต่ดิป้ายรไีซเคลิและทําการกําจดัทนัท ีการรไีซเคลิภาชนะบรรจุควรทําภายหลงัทําความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ ให้

จดัการตามฉลากผลติภณัฑ์ทีร่ะบุไว ้หลงัจากการทําหก ใหล้า้งพืน้ทีเ่พื่อป้องกนัไมใ่หม้กีารไหลซมึไปยงัท่อระบายน้ํา ถา้สงัเกตพบว่าสารจํานวนมากไหลลงสู่ท่อระบายน้ํา ใหข้อคําแนะนําจาก

หน่วยบรกิารฉุกเฉิน ดูรายละเอยีดทัง้หมดเรื่องการจดัการภาชนะบรรจุทีใ่ชแ้ล้ว สารทีห่กและสารที่ไม่สามารถใชไ้ดแ้ล้วบนฉลากผลติภณัฑ์ ถา้มคีวามขดัแยง้กนัระหว่างเอกสารขอ้มลูความ

ปลอดภยัและฉลาก ใหย้ดึขอ้ความบนฉลาก ตรวจสอบความถูกตอ้งตามกฎหมายของการกําจดัโดยควรศกึษาก่อนการกําจดั ซกัรดีชุดป้องกนัก่อนทําการเกบ็ชุดหรอืนํามาใชใ้หม่ เมื่อมกีารส่ง

ชุดไปซกัให้แจง้ว่าเป็นเสือ้ผา้ทีม่กีารปนเป้ือน 

ส่วนที ่7 - การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย ใชง้านและเกบ็รกัษา 

การจดัการ: สมัผสัผลติภณัฑใ์ห้น้อยทีสุ่ดและเกบ็ปรมิาณใหน้้อยในพืน้ทีใ่ชง้าน รายละเอยีดการป้องกนัส่วนบุคคลใหต้รวจสอบจากส่วนที่  8 ของเอกสารขอ้มลูเพื่อความปลอดภยัฉบบัน้ีและ

ตอ้งปฏบิตัติาม วธิกีารเกบ็รกัษาควรปฏบิตัติามวธิกีารดา้นล่างน้ีใตห้วัขอ้ “การเกบ็รกัษา” เพื่อมคีวามเสีย่งน้อยต่อคนทีใ่ช้ผลติภณัฑใ์นสถานทีป่ฏบิตังิานและหลกีเลีย่งการสมัผสัหรอืการ

ปนเป้ือนของผลติภณัฑด์ว้ยสารปฏปัิกษ์ตามรายชื่อในสว่นที ่10 
การเกบ็รกัษา: ควรตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์การเกบ็รกัษาตามคําแนะนําบนฉลาก 

 

 

 

 



                   ช่ือผลิตภณัฑ์ : แอท๊ทราธอร ์ทารเ์กต๊เทด็ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่4 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่8 - การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบุคคล 

ตามมาตรฐานออสเตรเลยี จะมกีารจดัเตรยีมคําแนะนําทัว่ไปในเรื่องชุดป้องกนัและอุปกรณ์: 

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: AS/NZS 1715  ถุงมอืป้องกนั: AS 2161  ชุดปฏบิตังิาน: AS/NZS 4501 set 2008 เครื่องป้องกนัดวงตาสาํหรบัอุตสาหกรรม: AS 1336 และ AS/NZS 1337  

รองเทา้ป้องกนัทีเ่กีย่วกบังานทีทํ่า: AS/NZS 2210 

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

ขดีจํากดัของการสมัผสัยงัไม่มทีีก่ําหนดโดย SWA สาํหรบัส่วนผสมของผลติภณัฑน้ี์ 

ADI สาํหรบัฟิโพรนิลจะถูกตัง้ค่าไว้ที ่0.0002 mg/kg/day โดยจะสมัพนัธก์บั NOEL ที่ตัง้ค่าไวท้ี ่0.02 mg/kg/day ADI หมายถงึ ค่าทีย่อมรบัไดใ้นการรบัเขา้ไปในแต่ละวนั NOEL หมายถงึ 

ระดบัทีไ่ม่มผีลจากการวจิยั เป็นขอ้มลูจาก Australian ADI เมื่อธนัวาคม 2555 

ไม่จําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ชนิดพเิศษเมื่อสมัผสัปรมิาณเลก็น้อยเพยีงชัว่คราว คําแนะนําต่อไปนี้ ใชส้าํหรบัการจดัการจํานวนมากหรอืเมื่อมกีารสมัผสัเป็นประจําในสภาพแวดลอ้มการทํางานทีไ่ม่มี

ระบบป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การระบายอากาศ:  ผลติภณัฑน้ี์ควรใชใ้นทีท่ีม่กีารระบายอากาศทีด่ ีถา้การระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพยีงพอ ควรใช้พดัลมช่วยในการระบายอากาศ 

อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา: ควรสวมแว่นตาหรอืแว่นตาครอบตาเมื่อใชผ้ลติภณัฑน้ี์ 

อปุกรณ์ป้องกนัผิวหนงั:  หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนัง อาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงได ้ดงันัน้ ควรสวมถุงมอืทีย่าวจนถงึบรเิวณขอ้ศอกและควรมอีุปกรณ์ป้องกนัใบหน้าเมื่อสมัผสัผลติภณัฑ์

น้ี สาํหรบัวสัดุทีเ่หมาะสมใหดู้จากดา้นล่าง 

ประเภทวสัดปุ้องกนั: ควรสวมชุดทีทํ่าจากวสัดุต่อไปนี้ ยาง พวีซี ียางสงัเคราะห ์(ฟลูออโรคารบ์อน) 

อปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: โดยปกต ิไม่มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทางการหายใจ เมื่อใชผ้ลติภณัฑน้ี์ อย่างไรกต็าม ถา้มขีอ้สงสยัใหดู้จากมาตรฐานออสเตรเลยีด้านบน 

ส่วนที ่9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี:   สารละลายสคีรมีขุน่ 

กล่ิน:                          มกีลิน่อ่อนเฉพาะตวั 

จดุเดือด: ประมาณ 100 °C ที่ 100 kPa 

จดุเยือกแขง็/จดุหลอมเหลว: ประมาณ 0 °C 
การกลายเป็นไอ: ส่วนประกอบทีเ่ป็นน้ํา 

ความดนัไอ: 2.37 kPa ที ่20 °C (ความดนัไอ) 

ความหนาแน่นไอ: ตามคุณสมบตัขิองน้ํา 

ค่าความถ่วงจาํเพาะ:     ประมาณ 1.0 
ความสามารถในการละลายน้ําได้:  ละลายในน้ําไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง:   5-7 (ตามจํานวน) 
การระเหย:   ไม่มขีอ้มลู 

ค่าขีดจาํกดัของกล่ินท่ีรบัได้:   ไม่มขีอ้มลู 
อตัราการระเหย:   ตามคุณสมบตัขิองน้ํา 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายในน้ํา/น้ํามนั:   ไม่มขีอ้มลู 
อณุหภมิูท่ีลุกติดไฟได้เอง:  หาค่าไม่ได้ – ไม่ลุกไหม้ 

ส่วนที ่10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกิดปฏิกิริยา: ผลติภณัฑน้ี์ไม่น่าทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาหรอืสลายตวัภายใตก้ารเกบ็รกัษาในสภาพปกต ิ อย่างไรกด็ ีถา้มขีอ้สงสยัใดๆ ใหต้ดิต่อเอน็ซสิเทก็ส ์สาํหรบัคําแนะนําอายุผลติภณัฑ์ 
สภาวะท่ีควรหลกีเลี่ยง: ควรเกบ็ผลติภณัฑไ์ม่ใหโ้ดนแสง ผลติภณัฑค์วรเกบ็ในภาชนะเดมิในทีแ่หง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละแสงแดดส่องไม่ถงึ  
วสัดท่ีุเขา้กนัไม่ได้: กรดแก่ เบสแก่ สารออกซไิดซ์อย่างแรง 
การสลายตวัท่ีเกิดจากไฟ: ผลติภณัฑน์ี้จะมกีารสลายตวัเพยีงเลก็น้อยทีอุ่ณหภูมปิกตเิมื่อเกดิการเผาไหม ้ซึง่จะเป็นการไดร้บัความรอ้นจนแหง้ การเผาไหมจ้ะเกดิคารบ์อนไดออกไซดแ์ต่

หากเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์จะไดค้ารบ์อนมอนอกไซดแ์ละอาจเกดิควนั กลายไปอยู่ในรูปของน้ํา อาจเกดิไนโตรเจนและส่วนประกอบ บางสภาวะอาจเกดิออกไซดข์องไนโตรเจน บางโอกาสอาจเกดิ

ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ อาจเกดิออกไซดข์องซลัเฟอร ์(ซลัเฟอรไ์ดออกไซดเ์ป็นพษิกบัทางเดนิหายใจ) และองคป์ระกอบอื่นๆของซลัเฟอร ์ส่วนใหญ่จะมกีลิน่เหมน็ อาจเกดิก๊าซไฮโดรเจนคลอ

ไรด ์ส่วนประกอบอื่นของคลอรนี อาจเกดิก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์และส่วนประกอบอื่นของฟลูออรนี พษิของคารบ์อนมอนอกไซดจ์ะทําใหเ้กดิการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี คลื่นเหยีนอาเจยีน 

วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาทตาเบลอ สญูเสยีการควบคุมในการตดัสนิใจและหมดสติ สุดทา้ยอาจจะรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติ 

Polymerisation: ผลติภณัฑน้ี์ไม่น่าจะเกดิกระบวนการ polymerisation 
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หน้าที ่5 ของ 6 
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ส่วนที ่11 - ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพิษ:  เมื่อไดร้บัฟิโพรนิลเพยีงอย่างเดยีว ในกลุ่มหนูทอ้งขาวและหนูหริง่ ทัง้ทางปากหรอืทางการสดูดม การตายและการเกดิพษิจะเกดิในการรบัปรมิาณทัง้หมดหรอืมากทีสุ่ดในแต่

ละเพศของหนู ปรมิาณที่ไดร้บัทัง้หมดหรอืมากทีส่ดุทีทํ่าใหเ้กดิการตายจะใชเ้วลาหลายวนัหลงัจากการไดร้บัสาร 

ไม่มขีอ้มลูระบุถงึอวยัวะเป้าหมายใดๆ 

การจาํแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ      ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

ฟิโพรนิล       ≥ 1% Conc. < 3%: Xn; R48/22 

สาํหรบัฟิโพรนิล: 

ค่า LD50 (ทางปาก) ในกลุ่มหนูทอ้งขาว 92 mg/kg    ค่า LD50 (ทางปาก) ในกลุ่มหนูหริง่ 91 mg/kg 

ค่า LD50 (ทางผวิหนัง) ในกลุ่มหนูทอ้งขาว > 2,000 mg/kg   ค่า LD50 (ทางผวิหนัง) ในกระต่าย 445 mg/kg 

ค่า LC50 (ทางการหายใจ, 4 ชัว่โมง) ในกลุ่มหนูหริง่ 0.36 - 0.42 mg/kg 

สาํหรบัผลิตภณัฑ์: 

ค่า LD50 (ทางปาก) ในกลุ่มหนูทอ้งขาว > 2,000 mg/kg   ค่า LD50 (ทางผวิหนัง) ในกลุ่มหนูหริง่ > 2,000 mg/kg 

การระคายเคอืงทางผวิหนัง (ในกระต่าย): ไม่มกีารระคายเคอืงหลงัจากการไดร้บัแล้ว 4 ชัว่โมง 

การระคายเคอืงต่อดวงตา/การกดักร่อน ในกระต่าย: ไม่ทําใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตาของกระต่าย 

ส่วนที ่12 - ขอ้มลูดา้นนิเวศวทิยา 

เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในระยะยาวต่อระบบนิเวศน์ในน้ํา  

สาํหรบัฟิโพรนิล: 

ปลา: ค่า LC50 ในปลาบลูกลิ (Lepomis macrochirus): 0.085 ml/L    ค่า LC50 ในปลาเรนโบวเ์ทราต์: 0.248 mg/L 

       ค่า LC50 ในปลาคารพ์: 0.430 mg/L     ค่า LC50 ในไรน้ํา Daphnia: 0.19 mg/L 

การทดสอบในหอ้งทดลอง ฟิโพรนิลมคี่าครึง่ชวีติในดนิร่วนปนตะกอนทราย เท่ากบั 122-128 วนั การทดสอบในภาคสนาม ค่าครึง่ชวีติทีก่ระจายตวัในผวิหน้าของดนิจะมคี่าระหว่าง 0.7-1.7 

เดอืน ค่าครึง่ชวีติของฟิโพรนิลทีเ่กดิการรวมตวักบัดนิจะอยู่ระหว่าง 3-7.3 เดอืน การตกค้างของสารจะอยู่ทีด่นิชัน้บนทีค่วามลกึไม่เกนิ 30 เซนตเิมตร ฟิโพรนิลจะมกีารเคลื่อนตวัในดนิต่ํา โดย

ยดึเกาะกบัดนิและปนเป้ือนในน้ําใตด้นิไดเ้ลก็น้อย  

ฟิโพรนิลจะค่อยๆ ละลายในน้ําอย่างชา้ๆ รวมถงึตะกอนดนิทีไ่ม่มอีอกซเิจน ดว้ยค่าครึง่ชวีติระหว่าง 116-130 วนั  

ฟิโพรนิลจะเสถยีรในการสลายตวัด้วยน้ําทีเ่ป็นกรดอ่อนจนไปถงึค่า pH ทีเ่ป็นกลาง 

เมื่อโดนแสง ฟิโพรนิลจะมคี่าครึง่ชวีติในน้ําเป็น 3.6 ชัว่โมงและในดนิร่วนเป็น 34 วนั 
เป็นพษิต่อผึง้ เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน้ํา 

ส่วนที ่13 - ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

การกาํจดั: ควรไดร้บัคําแนะนําพเิศษเกีย่วกบัการกําจดัสารเคม ีฉลากผลติภณัฑจ์ะใหค้ําแนะนําในการกําจดัสารทีม่ปีรมิาณเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ รวมถงึการทําความสะอาดบรรจุภณัฑ์ 

ส่วนที ่14 - ขอ้มลูการขนส่ง 

ไม่ต้องปฏิบติัตาม ADG Code เม่ือขนส่งในออสเตรเลียทางถนนหรือรถไฟเม่ือบรรจุภณัฑ์ขนาด 500 กิโลกรมั (ลิตร) หรือน้อยกว่า หรือ IBCs แต่ผลิตภณัฑ์น้ีถกูจดัว่าเป็นอนัตราย 

โดย IATA และ IMDG เม่ือมีการขนส่งทางอากาศหรือทางทะเล  (ดรูายละเอียดด้านล่าง) 

ADG Code: 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Hazchem Code: •3Z 

บทบญัญติัพิเศษ: 179, 274, AU01 

ปริมาณจาํกดั: ADG 7 การจํากดัปรมิาณเป็นกรณีเฉพาะมคี่า 5 ลติร สาํหรบัผลติภณัฑ์ในกลุ่มนี้ 

Dangerous Goods Class: กลุ่มที ่9 สนิคา้เป็นอนัตรายประเภทอื่นๆ 

กลุ่มบรรจภุณัฑ:์ III 

วิธีการบรรจ:ุ P001, IBC03, LP01 

กลุ่มที ่9 สนิคา้เป็นอนัตรายประเภทอื่นๆ ไม่สามารถขนส่งในรถเดยีวกนัหรอืบรรจุในภาชนะขนส่งเดยีวกนักบัวตัถุอนัตรายประเภทที่ 1 (วตัถุทีส่ามารถระเบดิได)้ 

ส่วนที ่15 - ขอ้มลูดา้นกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบสาํคญัทัง้หมดในสตูรสอดคลอ้งกบัระเบยีบของ NICNAS  
โดยส่วนประกอบนี้ ได้แก่ ฟิโพรนิล ถูกระบุใน SUSMP  



                   ช่ือผลิตภณัฑ์ : แอท๊ทราธอร ์ทารเ์กต๊เทด็ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่6 ของ 6 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่16 – ขอ้มลูอื่นๆ 

เอกสารข้อมูลเพื่อการปลอดภยัน้ี ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัเท่านัน้  ข้อมูลอ่ืนๆ สามารถดไูด้จากเอกสารผลิตภณัฑ์ 

ถา้หากมขีอ้แตกต่างระหว่างเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัน้ีและฉลากผลติภณัฑท์ีข่ ึ้นทะเบยีนแล้ว ใหย้ดึคําแนะนําตามฉลากผลติภณัฑ์ 

อกัษรยอ่: 

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 ์

เอกสารเพื่อความปลอดภยันี้ไดส้รุปขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์และการจดัการและการใชผ้ลติภณัฑอ์ย่างปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมาจากความรูแ้ละขอ้มูลทีม่อียู่ขณะจดัเตรยีมขอ้มูล จงึไมถ่อืเป็น

ขอ้รบัประกนัคุณสมบตัเิฉพาะใดๆ ของผลติภณัฑท์ีก่ล่าวถงึนี้ ผูใ้ชจ้ะต้องอ่านเอกสารขอ้มูลเพื่อความปลอดภยัในคําอธบิายเกี่ยวกบัการจดัการและการใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 
หากจําเป็นต้องมกีารชี้แจงหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถประเมนิความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม ผูใ้ชค้วรตดิต่อ บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั เพื่อใหเ้ราจะไดใ้หคํ้าแนะนําเพิม่เตมิเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์เราจะรบัผดิชอบ

ผลติภณัฑห์ากถกูขายตามเงื่อนไขและบรกิารตามมาตรฐานของเรา เอกสารจะสามารถใหลู้กคา้ไดเ้มื่อถูกรอ้งขอ   
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