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หน้าที ่1 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: พฤษภาคม 2563 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
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ส่วนที ่1 – การบ่งชีท้างเคมขีองผลติภณัฑแ์ละผูผ้ลติ/จําหน่าย 

บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั 

8/351 หมู่ที ่3 ตําบลบา้นใหม ่

อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์0 2583 0495 

สารออกฤทธ์ิ :    ฟิโพรนิลเป็นสารอนุพนัธุใ์นกลุ่มฟินิลไพราโซล  

ช่ือผลิตภณัฑ ์:  ไฮมีน้อพธอร ์อลัตร้า กรานูล่าร ์แอน๊ แอนด ์ค้อคโรช เบท        

(HYMENOPTHOR™ ULTRA Granular Ant and Cockroach Bait) 
เลขทะเบียน :             290/2558 

ประโยชน์ :   เหยื่อกําจดัแมลงชนิดเกลด็พรอ้มใช ้

เร่ิมใช้ :   กุมภาพนัธ ์2557       

ปรบัปรงุ :     พฤษภาคม 2563 และมอีายุ  5 ปีนับจากวนัที่เริม่ใช ้

ส่วนที ่2 - การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

ผลติภณัฑน์ี้ถูกจําแนกเป็น: ไม่จดัเป็นสารอนัตรายตามเกณฑข์อง SWA และไม่เป็นสนิคา้อนัตรายตาม Australian Dangerous Goods (ADG) Code 

ความเส่ียง: R52 เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน้ํา 

ความปลอดภยั: S2, S20, S22, S49, S7/8, S24/25 เกบ็ใหพ้น้มอืเดก็ หา้มรบัประทานอาหารหรอืดื่มน้ําขณะใช้ผลติภณัฑ ์ไม่ควรหายใจเอาผงเขา้ไป ควรเกบ็ในภาชนะเดมิที่ปิดมดิชดิและ

แหง้ หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนังและดวงตา  

SUSMP Classification: ไม่ไดถู้กจดัไว้ 

ADG Classification: ไม่ไดถู้กจดัไว้ ไม่เป็นสนิคา้อนัตรายตาม Australian Dangerous Goods (ADG) Code IATA หรอื IMSBC 

IATA: ไม่เป็นอนัตรายสาํหรบัการขนส่งทางอากาศ 

UN Number: ไม่ไดถู้กจดัไว้ 

คาํสญัญาณ GHS: ระวงั 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H320: ระคายเคอืงต่อดวงตาเลก็น้อย 

H401: เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน้ํา 

การป้องกนั 

P102: เกบ็ใหพ้น้มอืเดก็ 

P234: ควรเกบ็ในบรรจุภณัฑเ์ดมิ 

P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาผงเขา้ไป 

P262: หา้มสมัผสัดวงตา ผวิหนัง หรอืเสือ้ผา้ 

P270: หา้มรบัประทาน ดื่มน้ํา หรอืสบูบุหรี ่ขณะใช้ผลติภณัฑ ์

P273: หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 

P281: ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลตามที่กําหนด 

P235+P410: เกบ็ในทีเ่ยน็ หลกีเลีย่งแสงแดด 

การตอบสนอง 

P309: หากสมัผสัหรอืรูส้กึไม่สบาย ควรไปพบแพทย ์

P337: หากการระคายเคอืงตายงัคงอยู่ ควรไปพบแพทย ์

P363: ทําความสะอาดเสือ้ผา้ก่อนนํามาใชใ้หม่ 

P301+P303+P331: ถา้กลนืกนิ ใหบ้ว้นปาก หา้มทําใหอ้าเจยีน 

P391: เกบ็สารทีห่กรัว่ไหล 

P370+P376: ในกรณีเกดิเพลงิไหม้ เพื่อความปลอดภยั ควรยบัยัง้การรัว่ไหล 

P370+P378: ในกรณีเกดิเพลงิไหม้ ใหใ้ชค้าร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมแีหง้ โฟม ฉีดพ่นน้ํา 

การเกบ็รกัษา  

P402: เกบ็ในทีแ่หง้ 

P410: หลกีเลีย่งแสงแดด 

P403+P235: เกบ็ในทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเกบ็ในทีเ่ยน็ 
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หน้าที ่2 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: พฤษภาคม 2563 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
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การกาํจดั  

P501: การกําจดัสารและบรรจุภณัฑต์ามทีร่ะบุไวใ้นฉลากผลติภณัฑ์ 

คาํอธิบายคร่าวๆ กรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี: เป็นเกลด็สเีหลอืงอ่อน หยาบ  

กล่ิน: กลิน่ปลาอ่อนๆ 
อนัตรายต่อสุขภาพ: ผลติภณัฑน้ี์ไม่พบปัจจยัเสีย่งสาํหรบัผลติภณัฑน้ี์ (ความเขม้ขน้ของฟิโพรนิลมคี่าต่ํามาก) อาจเกดิการระคายเคอืงต่อดวงตา ดงันัน้ ควรหลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: จากขอ้มลูทีม่พีบว่าผลติภณัฑน์ี้ไม่เป็นอนัตราย อย่างไรกด็ ีผลติภณัฑอ์าจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงเลก็น้อย ทําใหเ้กดิการไม่สบายเพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

ทางการหายใจในระยะยาว: การสดูดมละอองในปรมิาณมากเป็นระยะเวลานาน อาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงเน่ืองจากกลไกการกําจดัสิง่สกปรกของปอดทํางานไดไ้ม่เตม็ที่ ไม่มขีอ้มลู

สาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 

การสมัผสัทางผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้: ขอ้มลูบ่งชีว่้าผลติภณัฑน้ี์ไม่เป็นอนัตราย ในการใชง้านปกตจิะไม่มอีนัตรายรวมถงึไม่น่าจะเป็นสาเหตุใหเ้กดิอาการไม่สบาย  
การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัผวิหนังในระยะยาว 

การสมัผสัทางดวงตา: 
การสมัผสัในระยะสัน้: ผงจากผลติภณัฑ์น้ีอาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงเมื่อเขา้ตา แต่จะไม่ส่งผลมากไปกว่าการระคายเคอืงเลก็น้อย 
การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 

การกลืนกิน: 
การได้รบัในระยะสัน้: การไดร้บัสารทางปากอย่างมนัียสาํคญัถอืว่าไม่น่าเป็นไปได้ อย่างไรกด็ ีผลติภณัฑน้ี์อาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อเยื่อบุภายใน แต่ไมน่่าจะมากไปกว่าอาการไม่

สบายเพยีงชัว่คราวเท่านัน้  

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 0.01 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ส่วนประกอบอื่นๆ ทีไ่ม่เป็นอนัตราย หลากหลาย เตมิจนครบ 100 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ผลติภณัฑท์างการคา้อาจมอีตัราส่วนของส่วนประกอบคลาดเคลื่อนบา้งเลก็น้อย  

ส่วนที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป:   

กรณีสูดดม: สาํหรบัการปฐมพยาบาลโดยปกตไิม่มคีวามจําเป็น อย่างไรกต็าม หากเกดิการสดูดมแล้วเกดิการระคายเคอืงขึน้ ใหเ้คลื่อนยา้ยไปยงับรเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทไดด้แีละสงัเกต

อาการจนกว่าจะกลบัมาเป็นปกต ิถา้การระคายเคอืงเริม่ทําใหเ้จบ็ปวดหรอืเป็นอยู่นานกว่า 30 นาท ี ใหพ้บแพทย์ 
การสมัผสัผิวหนัง: ใหทํ้าการปัดผงทีต่ดิออกใหห้มด ไม่น่าจะเกดิการระคายเคอืง อย่างไรกด็ ีหากเกดิการระคายเคอืง ลา้งออกเบาๆ ดว้ยน้ําสะอาดใหท้ัว่  5 นาทหีรอืจนกว่าผลติภณัฑจ์ะถูก

ลา้งออกหมด 

การสมัผสัดวงตา: ใหปั้ดผงออกจากตาทนัทอีย่างเบามอื ไม่มผีลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ หากเกดิการระคายเคอืง ใหล้า้งตาขา้งทีส่มัผสัถูกดว้ยน้ําโดยการไหลผ่านเบาๆ ประมาณ 5 นาที

หรอืจนกระทัง่สารเคมถูีกลา้งออกจนหมด หากเกดิการระคายเคอืงกนิเวลาเกนิกว่าสองถงึสามนาท ีใหไ้ปพบแพทย์ ควรระวงัใหม้ากสาํหรบัผูท้ีส่วมคอนแทคเลนส์ 

กรณีกลืนกิน: หากกลนืกนิหรอืเขา้ปาก หา้มทําใหอ้าเจยีน ลา้งปากดว้ยน้ําสะอาดและดื่มน้ําตาม หากอาการยงัไม่ดขี ึน้ ให้ไปพบแพทย์ 



       ช่ือผลิตภณัฑ์ :  ไฮมีน้อพธอร ์อลัตร้า กรานูล่าร ์แอน๊ แอนด ์ค้อคโรช เบท 

หน้าที ่3 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: พฤษภาคม 2563 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่5 - มาตรการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด:  อนัตรายทีส่าํคญัจากการเกดิเพลงิไหม้ คอื การสดูดมควนัพษิหรอืการขาดออกซเิจน (หรอืทัง้คู่) ภายใตเ้หตุการณ์ปกติ ไม่มคีวามเสีย่งจากการ

ระเบดิของผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในเพลงิ หากมกีารฟุ้งกระจาย อาจก่อใหเ้กดิละอองตดิไฟหรอืการระเบดิในอากาศได ้การเผาไหมอ้ะโรมาตคิ ไฮโดรคารบ์อนจะก่อใหเ้กดิควนัสดีําขนาดใหญ่ โดยควนั

และผลติภณัฑไ์พโรไลซสิอื่นๆ อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย 

ส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีส่ลายตวัออกมาหลงัจากการถูกเผาไหม ้อาจก่อใหเ้กดิพษิจากการสดูดม ดงันัน้ ควรสวมเครื่องป้องกนัทีเ่หมาะสม 

สารดบัเพลิง: ในกรณีทีเ่กดิเพลงิไหม ้ใหใ้ชค้ารบ์อนไดออกไซด ์ผงเคมแีหง้ โฟม ฉีดพ่นน้ํา 
การผจญเพลิง: หากพบว่ามผีลติภณัฑจ์ํานวนมากอยู่ในกองเพลงิ ไม่จําเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์พเิศษ  
จดุวาบไฟ:   ไม่ตดิไฟ     
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าสงูสุด: ไม่มขีอ้มลู 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าตํา่สุด: ไม่มขีอ้มลู     
อณุหภมิูสามารถติดไฟได้เอง:  ไม่มขีอ้มลู 

ระดบัการติดไฟ:   ไม่มขีอ้มลู 

ส่วนที ่6 - มาตรการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เมื่อมีการหกรัว่ไหลของสาร: : ในกรณีทีทํ่าหก ใหป้้องกนัไม่ใหไ้หลลงสู่ท่อระบายน้ําหรอืทางน้ํา ควรสวมอุปกรณ์ป้องกนัโดยรวม ทัง้แว่นตาและถุงมอื ไม่มคีําแนะนําพเิศษสําหรบัการใช้

อุปกรณ์ป้องกนั ควรสวมถุงมอืกนัสารเคม ีอุปกรณ์ทีป้่องกนัใบหน้า/ดวงตา ควรสวมแว่นตาหรอือาจจะเป็นแว่นครอบดวงตา หากมกีารฟุ้งกระจายของฝุ่ นผงในพืน้ที่ทําความสะอาด แนะนําให้

สวมหน้ากากกนัฝุ่ น ซึง่ปกตกิ็ไม่มคีวามจําเป็น 

การยบัยัง้การรัว่ไหล กวาดและตกัหรอืนําสารกลบัมารวมกนัภายในภาชนะทีต่ดิป้ายรไีซเคลิและทําการกาํจดัทนัท ีรวมถงึดูดฝุ่ นตามความเหมาะสม การรไีซเคลิภาชนะบรรจุควรทําภายหลงัทํา

ความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหจ้ดัการตามฉลากผลติภณัฑท์ีร่ะบุไว ้หลงัจากการทําหก ใหล้้างพืน้ทีเ่พื่อป้องกนัไม่ใหม้กีารไหลซมึไปยงัท่อระบายน้ํา ถา้สงัเกตพบว่าสารจํานวนมากไหลลงสู่ท่อ

ระบายน้ํา ใหข้อคําแนะนําจากหน่วยบรกิารฉุกเฉิน ดูรายละเอยีดทัง้หมดเรื่องการจดัการภาชนะบรรจุทีใ่ช้แล้ว สารทีห่กและสารที่ไม่สามารถใช้ไดแ้ล้วบนฉลากผลติภณัฑ ์ถา้มคีวามขดัแยง้กนั

ระหว่างเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัและฉลาก ใหย้ดึขอ้ความบนฉลาก ตรวจสอบความถูกตอ้งตามกฎหมายของการกําจดัโดยควรศกึษาก่อนการกําจดั ซกัรดีชุดป้องกนัก่อนทําการเกบ็ชุดหรอื

นํามาใชใ้หม่ เมื่อมกีารส่งชุดไปซกัใหแ้จง้ว่าเป็นเสือ้ผา้ทีม่กีารปนเป้ือน  

ส่วนที ่7 - การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย ใชง้านและเกบ็รกัษา 

การจดัการ: : เกบ็ไวใ้นทีม่ดิชดิและเกบ็ใหน้้อยทีสุ่ดในพืน้ทีใ่ชง้าน รายละเอยีดการป้องกนัส่วนบุคคลใหต้รวจสอบจากส่วนที่ 8 ของเอกสารขอ้มลูเพื่อความปลอดภยัฉบบัน้ีและต้องปฏบิตัติาม 

วธิกีารเกบ็รกัษาควรปฏบิตัติามวธิกีารดา้นล่างน้ีใตห้วัขอ้ “การเกบ็รกัษา” เพื่อมคีวามเสีย่งน้อยต่อคนทีใ่ช้ผลติภณัฑใ์นสถานทีป่ฏบิตังิานและหลกีเลีย่งการสมัผสัหรอืการปนเป้ือนของผลติภณัฑ์

ดว้ยสารปฏปัิกษ์ตามรายชื่อในส่วนที่ 10 
การเกบ็รกัษา: ผลติภณัฑน์ี้ไม่จดัอยู่ใน Schedule Poison ผลติภณัฑค์วรเกบ็ในทีเ่ยน็ แหง้และห่างจากน้ํา ควรเกบ็ในบรรจุภณัฑเ์ดมิ เกบ็ในทีแ่หง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละพน้จาก

การโดนแสงแดดโดยตรง และแน่ใจว่าผลติภณัฑจ์ะไม่เขา้ไปสมัผสักบัสารทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในส่วนที่  10 ตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์การเกบ็รกัษาตามคําแนะนําบนฉลาก 

ส่วนที ่8 - การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบุคคล 

ตามมาตรฐานออสเตรเลยี จะมกีารจดัเตรยีมคําแนะนําทัว่ไปในเรื่องชุดป้องกนัและอุปกรณ์: 

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: AS/NZS 1715  ถุงมอืป้องกนั: AS 2161  ชุดปฏบิตังิาน: AS/NZS 4501 เซต็ 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 เมื่อมถุินายน 2556 

ไม่จําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ชนิดพเิศษในกรณีเศษขนาดเลก็ทีฟุ้่งกระจายแต่จะไม่มผีลกบัสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นสถานทีเ่กบ็ คําแนะนําต่อไปนี้ ใชส้าํหรบัการจดัการจํานวนมากหรอืสถานทีเ่ปิดรบัแสงเป็น

ประจําในสภาพแวดลอ้มการทํางานที่ไม่มรีะบบป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การระบายอากาศ:  ไม่มขีอ้กําหนดพเิศษสาํหรบัการใชง้านทัว่ไปของผลติภณัฑน้ี์ สถานทีท่ีใ่ชค้วรสะอาดและมฝีุ่ นผงให้น้อยทีสุ่ด 

อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา: ควรสวมแว่นตาหรอืแว่นตาครอบตาเมื่อใชผ้ลติภณัฑน้ี์ 

อปุกรณ์ป้องกนัผิวหนงั:  จากขอ้มลูทีม่ชีี้ว่า ผลติภณัฑ์นี้ไม่เป็นอนัตรายและไม่จําเป็นตอ้งใชเ้ครื่องป้องกนัผวิหนังใดเป็นพเิศษ อย่างไรกด็ ีเราแนะนําว่าควรหลกีเลีย่งการสมัผสักบั

ผลติภณัฑเ์คมทุีกชนิดและสวมถุงมอืทีเ่หมาะสมเมื่อมโีอกาสสมัผสักบัผวิหนัง 
ประเภทวสัดปุ้องกนั: ไม่มคีําแนะนําพเิศษในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั 
อปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: มโีอกาสทีจ่ะเกดิฝุ่ นขึน้ในบรเิวณมกีารใชผ้ลติภณัฑน้ี์ แนะนําใหใ้ช้หน้ากากกนัฝุ่ นทีเ่หมาะสม ซึง่ปกตกิไ็ม่มคีวามจําเป็น 
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ส่วนที ่9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี:   เป็นเกลด็สเีหลอืงอ่อน หยาบ 

กล่ิน:                          กลิน่ปลาอ่อนๆ 

จดุเดือด: ไม่มขีอ้มลู 

จดุเยือกแขง็/จดุหลอมเหลว: ไม่มขีอ้มลู เป็นของแขง็ทีอุ่ณหภูมปิกติ 

การกลายเป็นไอ: ไม่มขีอ้มลู คาดว่าต่ํากว่า 100 °C  
ความดนัไอ: เลก็น้อยทีอุ่ณหภูมแิวดลอ้ม 

ความหนาแน่นไอ: ไม่มขีอ้มลู 

ค่าความถ่วงจาํเพาะ:     ไม่มขีอ้มลู 

ความสามารถในการละลายน้ําได้:  ส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ํา 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง:   ไม่มขีอ้มลู 

การระเหย:   เลก็น้อยทีอุ่ณหภูมแิวดลอ้ม 
ค่าขีดจาํกดัของกล่ินท่ีรบัได้:   ไม่มขีอ้มลู 
อตัราการระเหย:   ไม่มขีอ้มลู 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายในน้ํา/น้ํามนั:   ไม่มขีอ้มลู 
สารอินทรียร์ะเหย: ไม่มขีอ้มลู 

อณุหภมิูท่ีลุกติดไฟได้เอง:  ไม่มขีอ้มลู 

ส่วนที ่10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกิดปฏิกิริยา: ผลติภณัฑน้ี์ไม่น่าทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาหรอืสลายตวัภายใตก้ารเกบ็รกัษาในสภาพปกต ิอย่างไรกด็ ีถา้มขีอ้สงสยัใดๆ ใหต้ดิต่อเอน็ซสิเทก็ส ์สาํหรบัคําแนะนําอายุผลติภณัฑ์ 
สภาวะท่ีควรหลกีเลี่ยง: ผลติภณัฑน์ี้ควรเกบ็ในทีเ่ยน็ อุณหภูมคิวรต่ํากว่า 30 °C ผลติภณัฑค์วรเกบ็ในภาชนะเดมิทีแ่หง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละแสงแดดส่องไม่ถงึ 

วสัดท่ีุเขา้กนัไม่ได้: กรดแก ่เบสแก่ สารออกซไิดซ์อย่างแรง 
การสลายตวัท่ีเกิดจากไฟ: การเผาไหมจ้ะเกดิคารบ์อนไดออกไซดแ์ต่หากเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์จะไดค้ารบ์อนมอนอกไซดแ์ละอาจเกดิควนั การเผาไหมอ้ะโรมาตคิ ไฮโดรคารบ์อนจะก่อใหเ้กดิ

ควนัดําหนาทบึ อาจเกดิไนโตรเจนและส่วนประกอบ บางสภาวะอาจเกดิออกไซดข์องไนโตรเจน บางโอกาสอาจเกดิก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด ์อาจเกดิก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด ์สารประกอบคลอรนี 

อาจเกดิไฮโดรเจนฟลูออไรดแ์ละองคป์ระกอบอื่นๆของฟลูออรนี ความเป็นพษิของคารบ์อนมอนอกไซดจ์ะทําใหเ้กดิการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี คลื่นเหยีนอาเจยีน วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาท

ตาเบลอ สญูเสยีการควบคุมในการตดัสนิใจและหมดสติ สุดทา้ยอาจจะรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติ  
Polymerisation: ผลติภณัฑน์ี้ไม่น่าจะเกดิกระบวนการ polymerisation 

ส่วนที ่11 - ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพิษ: 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก: ค่า LD50 ในหนู > 5,000 mg/kg (คํานวณจากส่วนประกอบ) 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางผวิหนัง: ค่า LD50 ในกระต่าย > 5,000 mg/kg (คํานวณจากส่วนประกอบ) 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางการหายใจ: ค่า LC50 ในหนู > 5 mg/kg ทีเ่วลา 4 ชัว่โมง (คํานวณจากส่วนประกอบ) 

การกดักร่อนและการระคายเคอืงต่อผวิหนัง: ฟิโพรนิลไม่ก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิหนัง โดยจากขอ้มลูทีม่ผีลติภณัฑน์ี้ไม่ระคายเคอืงหรอืกดักร่อน 

การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงต่อดวงตา: ฟิโพรนิลไม่ก่อใหเ้กดิการระคายต่อดวงตา ผลติภณัฑจ์งึไม่น่าก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตา 

ในคนไม่มขีอ้มลูว่าฟิโพรนิลก่อใหเ้กดิผลกระทบในระยะยาว ก่อใหเ้กดิมะเรง็ ความเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุห์รอืส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ 

ในกระต่าย ผวิหนังทีส่มัผสักบัฟิโพรนิลจะทําใหเ้สยีชวีติและอาจมอีาการอื่นร่วมดว้ยอาท ิชกั ซมึเซา น้ําลายไหล เป็นตะครวิ สัน่ อาการไม่อยู่นิ่ง ทอ้งร่วง ผอมแหง้ รอบปากและดวงตาเป็นสี

แดงในทุกกลุ่มทีไ่ดร้บัยกเวน้ทีไ่ด้รบัในระดบัต่ําสุด (100 mg/kg) อาการเกดิพษิทางปากรวมถงึการสญูเสยีความสามารถในการควบคุม การสัน่ ผลกระทบต่อการเดนิ หลงัค่อม เหงื่อออกในส่วน

ต่างๆ ของร่างกาย และการชกั 

การจาํแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ      ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

ตามฐานขอ้มลูของ HSIS แลว้ไม่มสี่วนประกอบใดในผลติภณัฑน์ี้ทีเ่ป็นอนัตราย 
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ส่วนที ่12 - ขอ้มลูดา้นนิเวศวทิยา 

เป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน้ํา ผลติภณัฑน์ี้ไม่น่าจะเคลื่อนยา้ยในดนิได ้ 
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 ฟิโพรนิลมคี่าครึง่ชวีติในดนิร่วนปนตะกอนทรายเป็น 122-128 วนั การทดสอบในภาคสนาม ค่าครึง่ชวีติทีก่ระจายตวัในผวิหน้าของดนิจะมคี่าระหว่าง 0.7-1.7 เดอืน 

ค่าครึง่ชวีติของฟิโพรนิลทีเ่กดิการรวมตวักบัดนิจะอยู่ระหว่าง 3-7.3 เดอืน การตกคา้งของสารจะอยู่ทีด่นิชัน้บนทีค่วามลกึไม่เกนิ 30 เซนตเิมตร ฟิโพรนิลจะมกีารเคลื่อนตวัในดนิต่ํา โดยยดึเกาะ

กบัดนิและปนเป้ือนในน้ําใตด้นิไดเ้ลก็น้อย  

ฟิโพรนิลจะค่อยๆ ละลายในน้ําอย่างชา้ๆ รวมถงึตะกอนดนิทีไ่ม่มอีอกซเิจน ดว้ยค่าครึง่ชวีติระหว่าง 116-130 วนั  

ฟิโพรนิลจะเสถยีรในการสลายตวัด้วยน้ําทีเ่ป็นกรดอ่อนจนไปถงึค่า pH ทีเ่ป็นกลาง 

เมื่อโดนแสง ฟิโพรนิลจะมคี่าครึง่ชวีติในน้ําเป็น 3.6 ชัว่โมงและในดนิร่วนเป็น 34 วนั 
เป็นพษิต่อผึง้  

ส่วนที ่13 - ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

การกาํจดั: ฉลากผลติภณัฑจ์ะมคีําแนะนําในการกําจดัผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์ควรใช้ความระมดัระวงัในการปฎบิตัิ 

ส่วนที ่14 - ขอ้มลูการขนส่ง 

ADG Code:  ผลติภณัฑน์ี้ไม่จดัเป็นสนิคา้อนัตราย ไม่จําเป็นตอ้งมเีงื่อนไขการขนส่งเป็นพเิศษเวน้แต่จะกําหนดโดยกฎระเบยีบอื่นๆ 

IATA: ไม่เป็นอนัตรายสาํหรบัการขนส่งทางอากาศ 

ส่วนที ่15 - ขอ้มลูดา้นกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบสาํคญัทัง้หมดในสตูรสอดคลอ้งกบัระเบยีบของ NICNAS  
โดยส่วนประกอบนี้ ได้แก่ ฟิโพรนิล ถูกระบุใน SUSMP  

ส่วนที ่16 – ขอ้มลูอื่นๆ 

เอกสารข้อมูลเพื่อการปลอดภยัน้ี ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัเท่านัน้  ข้อมูลอ่ืนๆ สามารถดไูด้จากเอกสารผลิตภณัฑ์ 

ถา้หากมขีอ้แตกต่างระหว่างเอกสารขอ้มลูความปลอดภยันี้และฉลากผลติภณัฑท์ีข่ ึ้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 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 

โปรดอ่านฉลากทัง้หมดดว้ยความรอบคอบก่อนการใชผ้ลติภณัฑ ์

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

(ธนัวาคม 2554) 

เอกสารเพื่อความปลอดภยันี้ไดส้รุปขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์และการจดัการและการใชผ้ลติภณัฑอ์ย่างปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมาจากความรูแ้ละขอ้มูลทีม่อียู่ขณะจดัเตรยีมขอ้มูล จงึไมถ่อืเป็น

ขอ้รบัประกนัคุณสมบตัเิฉพาะใดๆ ของผลติภณัฑท์ีก่ล่าวถงึนี้ ผูใ้ชจ้ะต้องอ่านเอกสารขอ้มูลเพื่อความปลอดภยัในคําอธบิายเกี่ยวกบัการจดัการและการใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 
หากจําเป็นต้องมกีารชี้แจงหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถประเมนิความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม ผูใ้ชค้วรตดิต่อ บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั เพื่อใหเ้ราจะไดใ้หคํ้าแนะนําเพิม่เตมิเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์เราจะรบัผดิชอบ

ผลติภณัฑห์ากถกูขายตามเงื่อนไขและบรกิารตามมาตรฐานของเรา เอกสารจะสามารถใหลู้กคา้ไดเ้มื่อถูกรอ้งขอ   
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