
       ช่ือผลิตภณัฑ์ :  เวคโทธอร™์ อินทูแคร ์มอสควิโต้ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่1 ของ 5 

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 :    ไพรพิรอกซเิฟนเป็นสารประกอบของ synthetic pyridine-based 

   บูเวเรยี บสัเซยีน่า เป็นเชือ้ราทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ

ช่ือผลิตภณัฑ ์:    เวคโทธอร™์ อินทูแคร ์มอสควิโต้ อินเซค็ทิไซด ์

(VECTOTHOR™ In2Care® Mosquito Insecticide) 

เลขทะเบียน :             97/2561    

ประโยชน์ :   สารกําจดัแมลงใช้ตามคําอธบิายบนฉลาก 

เร่ิมใช้ :   มกราคม 2560       

ปรบัปรงุ :     ธนัวาคม 2562 และมอีายุ  5 ปีนับจากวนัทีเ่ริม่ใช ้

ส่วนที ่2 - การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

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

IATA หรอื IMDG/IMSBC 

ความเส่ียง: R42, R43, R52/53 อาจก่อใหเ้กดิอาการแพเ้มื่อสดูดมและสมัผสัทางผวิหนัง เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน้ํา อาจทําใหเ้กดิผลกระทบระยะยาวต่อสภาพแวดลอ้มทางน้ํา 

SUSMP Classification: ไม่ไดถู้กจดัไว้ 

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

UN Number: ไม่ไดถู้กจดัไว้ 

                                                                                             
คาํสญัญาณ GHS: อนัตราย 
ส่วนผสมท่ีเป็นอนัตราย:  บูเวเรีย บสัเซียน่า 

ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

H317: อาจทําใหเ้กดิการแพท้ี่ผวิหนัง 

H334: อาจทําใหเ้กดิอาการแพห้รอืหอบหดืหรอืหายใจลําบากเมื่อหายใจเขา้ไป 

H412: เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบระยะยาว 

การป้องกนั 

P102: เกบ็ใหห่้างจากเดก็ 

P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาผงเขา้ไป 

P272: ไม่ควรอนุญาตใหนํ้าชุดทํางานทีป่นเป้ือนออกจากสถานทีทํ่างาน 

P273: หลกีเลีย่งการปล่อยสู่สิง่แวดลอ้ม 

P280: สวมถุงมอื ชุดนิรภยัและอุปกรณ์ป้องกนัดวงตาหรอืใบหน้า 

P284: สวมอุปกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจ 

การตอบสนอง 

P301+P312: ถา้กลนืกนิ ให้ไปพบแพทย ์หากรูส้กึไม่สบาย 

P301+P303+P331: ถา้กลนืกนิ ใหบ้ว้นปาก หา้มทําใหอ้าเจยีน 

P302+P352: ถา้สมัผสัผวิหนัง ลา้งเบาๆ ดว้ยสบู่และน้ําจํานวนมาก 

การเกบ็รกัษา  

P410: หลกีเลีย่งแสงแดด 

P402+P404: เกบ็ในทีแ่หง้ เกบ็ในภาชนะทีปิ่ดสนิท 

P403+P235: เกบ็ในทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเกบ็ในทีเ่ยน็ 

 



       ช่ือผลิตภณัฑ์ :  เวคโทธอร™์ อินทูแคร ์มอสควิโต้ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่2 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

การกาํจดั  

P501: การกําจดัสารและบรรจุภณัฑต์ามทีร่ะบุไวใ้นฉลากผลติภณัฑ์ 

คาํอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี: ผงสขีาวนวล 

กล่ิน: มกีลิน่เลก็น้อย 
อนัตรายต่อสุขภาพ: อาจทําใหเ้กดิอาการแพห้รอืหายใจลําบากเมื่อหายใจเขา้ไป อาจทําใหเ้กดิการแพท้างผวิหนัง 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: อาจทําใหเ้กดิการแพห้รอืหายใจลําบาก 

ทางการหายใจในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 
การสมัผสัทางผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้: อาจทําใหเ้กดิการแพท้ี่ผวิหนัง 

การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัผวิหนังในระยะยาว 

การสมัผสัทางดวงตา: 
การสมัผสัในระยะสัน้: ผลติภณัฑ์น้ีอาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อดวงตา 
การสมัผสัในระยะยาว: ไม่มขีอ้มลูสาํหรบัผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 
การกลืนกิน: 
การได้รบัในระยะสัน้: การไดร้บัโดยการกลนืกนิไม่ไดน่้าจะเป็นไปได ้อย่างไรกด็ ีผลติภณัฑน้ี์อาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อเยื่อบ ุ

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) 

ไพรพิรอกซเิฟน 95737-68-1 74.03% ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

บูเวเรยี บสัเซยีน่า 63428-82-0 10% ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ส่วนประกอบอื่นๆ หลากหลาย เตมิจนครบ 100 ไม่มคี่ากําหนด ไม่มคี่ากําหนด 

ผลติภณัฑท์างการคา้อาจมอีตัราสว่นของส่วนประกอบคลาดเคลื่อนบา้งเลก็น้อย นอกจากนี้ยงัสามารถใชส้่วนผสมอื่นทีไ่ม่เป็นอนัตรายจํานวนเลก็น้อยไดอ้กีดว้ย 

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 

ส่วนที ่4 - มาตรการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป: 

ควรไปพบแพทยห์ากคุณรูส้กึถงึการไดร้บัพษิ แผลพอง หรอืการระคายเคอืงทีเ่กดิจากผลติภณัฑน้ี์ ควรมเีอกสารความปลอดภยัน้ีอยู่ดว้ย   

กรณีสูดดม: หากหายใจลําบาก ควรยา้ยไปอยู่ในทีอ่ากาศถ่ายเทไดด้ ีหากพบปัญหาระบบทางเดนิหายใจ ใหไ้ปพบแพทย์ 
การสมัผสัผิวหนัง: ถอดชุดทีโ่ดนสารออกและลา้งผวิเบาๆ ด้วยน้ําสะอาดอย่างทัว่ถงึ (ใชส้บู่ทีไ่ม่มฤีทธิก์ดักร่อน หากจําเป็น) เป็นเวลา 5 นาทหีรอืจนกระทัง่สารเคมถูีกลา้งออกหมด หากมี

การระคายเคอืงหรอืเป็นผื่น ใหไ้ปพบแพทย์ ควรทําความสะอาดชุดก่อนนํากลบัมาใชใ้หม่ 

การสมัผสัดวงตา: หากเกดิการระคายเคอืง ใหล้า้งตาขา้งทีถู่กสมัผสัด้วยน้ํา โดยการไหลผ่านเบาๆ ประมาณ 5 นาท ีหรอืจนกระทัง่สารเคมถูีกลา้งออกหมด หากเกดิการระคายเคอืงนานเกนิ

กว่าสองถงึสามนาท ีให้ไปพบแพทย ์ควรระวงัใหม้ากสาํหรบัผูส้วมใส่คอนแทคเลนส์ 
กรณีกลืนกิน: หากกลนืกนิ หา้มทําใหอ้าเจยีน  ให้ลา้งปากดว้ยน้ําสะอาดและไปพบแพทย ์



       ช่ือผลิตภณัฑ์ :  เวคโทธอร™์ อินทูแคร ์มอสควิโต้ อินเซค็ทิไซด ์

หน้าที ่3 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่5 - มาตรการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด:  อนัตรายทีส่าํคญัจากการเกดิเพลงิไหม้ คอื การสดูดมควนัพษิหรอืการขาดออกซเิจน (หรอืทัง้คู่) ภายใตเ้หตุการณ์ปกติ ไม่มคีวามเสีย่งจากการ

ระเบดิของผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในเพลงิ ผลติภณัฑ์นี้มแีนวโน้มทีจ่ะสลายตวัเลก็น้อยเมื่อผลติภณัฑน์ี้ไดร้บัอุณหภูมปิกตเิมื่อเกดิเพลงิไหม้ ส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีส่ลายตวัออกมาหลงัจากการถูก

เผาไหม ้อาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงจากการสดูดม 

สารดบัเพลิง: ไม่ตดิไฟ ดงันัน้ ใหใ้ช้สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมกบัวสัดุทีก่ําลงัเผาไหม ้ 
การผจญเพลิง: หากพบว่ามผีลติภณัฑจ์ํานวนมากอยู่ในกองเพลงิ ใหเ้รยีกรถดบัเพลงิ  
จดุวาบไฟ:   ไม่ไหม้ไฟ      
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าสงูสุด: ไม่ไหม้ไฟ 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าตํา่สุด: ไม่ไหม้ไฟ      
อณุหภมิูสามารถติดไฟได้เอง:  ไม่สามารถเกดิได ้- ไม่ไหม้ไฟ 

ระดบัการติดไฟ:   ไม่ไหม้ไฟ 

ส่วนที ่6 - มาตรการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เมื่อมีการหกรัว่ไหลของสาร: ในกรณีทีทํ่าหก ใหป้้องกนัไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ําหรอืทางน้ํา ควรสวมอุปกรณ์ป้องกนัโดยรวม ทัง้แว่นตาและถุงมอื ไม่มคีําแนะนําพเิศษสาํหรบัการใช้

อุปกรณ์ป้องกนั ควรสวมถุงมอืกนัสารเคม ีอุปกรณ์ทีป้่องกนัใบหน้า/ดวงตา ควรสวมแว่นตาหรอือาจจะเป็นแว่นครอบดวงตา หากมกีารฟุ้งกระจายของฝุ่ นผงในพืน้ที่ทําความสะอาด แนะนําให้

สวมหน้ากากกนัฝุ่ น ซึง่ปกตกิ็ไม่มคีวามจําเป็น 

การยบัยัง้การรัว่ไหล กวาดและตกัหรอืนําสารกลบัมารวมกนัภายในภาชนะทีต่ดิป้ายรไีซเคลิและทําการกําจดัทนัท ีรวมถงึดูดฝุ่ นตามความเหมาะสม การรไีซเคลิภาชนะบรรจุควรทําภายหลงัทํา

ความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหจ้ดัการตามฉลากผลติภณัฑท์ีร่ะบุไว ้หลงัจากการทําหก ใหล้้างพืน้ทีเ่พื่อป้องกนัไมใ่หม้กีารไหลซมึไปยงัท่อระบายน้ํา ถา้สงัเกตพบว่าสารจํานวนมากไหลลงสู่ท่อ

ระบายน้ํา ใหข้อคําแนะนําจากหน่วยบรกิารฉุกเฉิน ดูรายละเอยีดทัง้หมดเรื่องการจดัการภาชนะบรรจุทีใ่ช้แล้ว สารทีห่กและสารที่ไม่สามารถใช้ไดแ้ล้วบนฉลากผลติภณัฑ ์ถา้มคีวามขดัแยง้กนั

ระหว่างเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัและฉลาก ใหย้ดึขอ้ความบนฉลาก ตรวจสอบความถูกตอ้งตามกฎหมายของการกําจดัโดยควรศกึษาก่อนการกําจดั ซกัรดีชุดป้องกนัก่อนทําการเกบ็ชุดหรอื

นํามาใชใ้หม่ เมื่อมกีารส่งชุดไปซกัใหแ้จง้ว่าเป็นเสือ้ผา้ทีม่กีารปนเป้ือน  

ส่วนที ่7 - การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย ใชง้านและเกบ็รกัษา 

การจดัการ: สมัผสัผลติภณัฑใ์ห้น้อยทีสุ่ดและเกบ็ปรมิาณใหน้้อยในพืน้ทีใ่ชง้าน รายละเอยีดการป้องกนัส่วนบุคคลใหต้รวจสอบจากส่วนที่  8 ของเอกสารขอ้มลูเพื่อความปลอดภยัฉบบัน้ีและ

ตอ้งปฏบิตัติาม วธิกีารเกบ็รกัษาควรปฏบิตัติามวธิกีารดา้นล่างน้ีใตห้วัขอ้ “การเกบ็รกัษา” เพื่อมคีวามเสีย่งน้อยต่อคนทีใ่ช้ผลติภณัฑใ์นสถานทีป่ฏบิตังิานและหลกีเลีย่งการสมัผสัหรอืการ

ปนเป้ือนของผลติภณัฑด์ว้ยสารปฏปัิกษ์ตามรายชื่อในสว่นที ่10 
การเกบ็รกัษา: ควรเกบ็ผลติภณัฑไ์ม่ให้โดนแสง ผลติภณัฑค์วรเกบ็ในภาชนะเดมิทีปิ่ดมดิชดิ แหง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละพน้จากการโดนแสงแดดโดยตรง และแน่ใจว่าผลติภณัฑจ์ะ

ไม่เขา้ไปสมัผสักบัสารทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในส่วนที่  10  

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 สาํหรบัไพรพิรอกซเิฟนจะถูกตัง้ค่าไวท้ี่ 0.07 mg/kg/day โดยจะสมัพนัธก์บั NOEL ที่ตัง้ค่าไวท้ี่ 7 mg/kg/day 

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

ไม่จําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ชนิดพเิศษเมื่อสมัผสัปรมิาณเลก็น้อยเพยีงชัว่คราว คําแนะนําต่อไปนี้ ใชส้าํหรบัการจดัการจํานวนมากหรอืเมื่อมกีารสมัผสัเป็นประจําในสภาพแวดลอ้มการทํางานทีไ่ม่มี

ระบบป้องกนัทีเ่หมาะสม 

การระบายอากาศ:  ผลติภณัฑน้ี์ควรใชใ้นทีท่ีม่กีารระบายอากาศทีด่ ี 

อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา: ควรสวมแว่นตาหรอืแว่นตาครอบตาเมื่อใชผ้ลติภณัฑน้ี์ 

อปุกรณ์ป้องกนัผิวหนงั:  หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนังโดยการสวมถุงมอืป้องกนัและเสื้อผา้ เพื่อทําใหแ้น่ใจว่า ผวิหนังของคุณทัง้หมดจะไดร้บัการปกป้อง สาํหรบัวสัดุทีเ่หมาะสมใหด้จูาก

ดา้นล่าง 
ประเภทวสัดปุ้องกนั: ควรสวมชุดป้องกนัทีทํ่าจากวสัดุต่อไปนี้ ผา้คอตตอน ยาง พวีซีี 
อปุกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: ควรสวมใส่หน้ากากกนัฝุ่ น 
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หน้าที ่4 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี:   ผงสขีาวนวล 

กล่ิน:                          มกีลิน่เลก็น้อย 

จดุเดือด: ไม่มขีอ้มลู  

จดุเยือกแขง็/จดุหลอมเหลว: ไม่มขีอ้มลู 
การกลายเป็นไอ: ไม่มขีอ้มลู 

ความดนัไอ: ไม่มขีอ้มลู 

ความหนาแน่นไอ: ไม่มขีอ้มลู 

ความหนาแน่น:     ประมาณ 0.33 g/mL  

ความสามารถในการละลายน้ําได้:  ไม่มขีอ้มลู 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง:   ไม่มขีอ้มลู 

การระเหย:   ไม่มขีอ้มลู 

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

ส่วนที ่10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

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

หากเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์จะไดค้ารบ์อนมอนอกไซดแ์ละอาจเกดิควนั กลายไปอยู่ในรูปของน้ํา ความเป็นพษิของคารบ์อนมอนอกไซดจ์ะทําใหเ้กดิการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี คลื่นเหยีนอาเจยีน 

วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาทตาเบลอ สญูเสยีการควบคุมในการตดัสนิใจและหมดสติ สุดทา้ยอาจจะรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติ 

Polymerisation: ผลติภณัฑน์ี้ไม่น่าจะเกดิกระบวนการ polymerisation 

ส่วนที ่11 - ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

ความเป็นพิษ:  ค่าความเป็นพษิของผลติภณัฑ์ ค่า LD50 (ทางปาก) ของหนูตวัเมยี > 2000 mg/kg ค่า LD50 (ทางผวิหนัง) ของหนู (ตวัผู้และตวัเมยี) > 2000 mg/kg ค่า LC50 (ทางการ

หายใจ) > 2080 mg/l/4h อาจทําใหเ้กดิอาการแพห้รอืหอบหดืหรอืหายใจลําบากเมื่อหายใจเขา้ไป อาจทําใหเ้กดิการแพท้ี่ผวิหนัง 

ความเป็นพิษเรื้อรงั: ไม่ถูกจดัไว ้ผลกระทบต่อระบบสืบพนัธุ:์ ไม่ถูกจดัไว ้ผลท่ีมีต่อทารกในครรภ:์ ไม่ถูกจดัไว้ ผลกระทบต่อการกลายพนัธุ:์ ไม่ถูกจดัไว ้ผลต่อการก่อมะเรง็: ไม่ถูก

จดัไว้ ความเป็นพิษต่ออวยัวะ: ไม่ถูกจดัไว้ ผลกระทบต่อมนุษย์และสตัว:์ ไม่ถูกจดัไว ้

การจาํแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ      ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

บูเวเรยี บสัเซยีน่า      R42/R43 

ไม่มขีอ้มลูระบุอวยัวะเป้าหมายใดๆ 

ส่วนที ่12 - ขอ้มลูดา้นนิเวศวทิยา 

ผลติภณัฑน้ี์เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน้ํา  

ผลกระทบต่อนก: บเูวเรยี บสัเซยีน่า ในนกกระทาญี่ปุ่ นไม่พบการเสยีชวีติที่ 29.45 viable spores/ตวั  

ผลกระทบต่อส่ิงมชีีวิตในน้ํา: ไพรพิรอกซเิฟนเป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในน้ํา และมผีลกระทบระยะยาว ค่า LC50 หลงัการไดร้บั 96 ชัว่โมง ในเรนโบวเ์ทราต์เท่ากบั 0.45 mg/L และในไรน้ํา 

Daphnia เท่ากบั 0.4 mg/L ค่า EC50 (algae) หลงัการไดร้บั 72 ชัว่โมง เท่ากบั 2500 mg/L  

ผลกระทบต่อสตัวอ่ื์นๆ (ท่ีไม่ใช่เป้าหมาย): ไม่มขีอ้มลู 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

การสลายตวัของสารในดินและน้ําใต้ดิน: ไม่มขีอ้มลู  

การสลายตวัของสารในพืช: ไม่มขีอ้มลู 
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หน้าที ่5 ของ 5 

เอกสารน้ีปรบัปรุงเมื่อ: ธนัวาคม 2562 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท์ : 0 2583 0495 

 

ส่วนที ่13 - ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

การกาํจดั: ฉลากผลติภณัฑจ์ะใหค้ําแนะนําในการกําจดัสารเคมทีีม่ปีรมิาณไม่มาก รวมถึงการทําความสะอาดบรรจุภณัฑ ์ 

ส่วนที ่14 - ขอ้มลูการขนส่ง 

ADG Code:  ผลติภณัฑน้ี์ไม่จดัเป็นสนิคา้อนัตรายภายใตเ้กณฑข์อง ADG IATA หรอื IMDG/IMSBC  

ไม่จําเป็นตอ้งมเีงื่อนไขการขนส่งเป็นพเิศษเว้นแต่จะกําหนดโดยกฎระเบยีบอื่นๆ 

ส่วนที ่15 - ขอ้มลูดา้นกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบสาํคญัทัง้หมดในสตูรสอดคลอ้งกบัระเบยีบของ NICNAS  
ส่วนประกอบนี้ ไดแ้ก่ ไพรพิรอกซเิฟน ถูกระบุใน SUSMP 

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 

 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยันี้ไดส้รุปขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์การจดัการและการใชผ้ลติภณัฑอ์ย่างปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมาจากความรูแ้ละขอ้มูลทีม่อียู่ขณะจดัเตรยีมขอ้มูล จงึไม่เป็นขอ้รบัประกนั

คุณสมบตัเิฉพาะใดๆ ของผลติภณัฑน์ี้ ผูใ้ชจ้ะต้องอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภยันี้ในคําอธบิายเกี่ยวกบัการจดัการและการใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 

หากจําเป็นต้องมกีารชี้แจงหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถประเมนิความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม ผูใ้ชค้วรตดิต่อ บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั เพื่อใหคํ้าแนะนําเพิม่เตมิเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์ 

บรษิทัจะรบัผดิชอบผลติภณัฑห์ากถูกขายตามเงื่อนไขและใหบ้รกิารตามมาตราฐานของเรา เอกสารจะสามารถใหลู้กคา้ไดเ้มื่อถูกรอ้งขอ 

โปรดอ่านฉลากทัง้หมดดว้ยความรอบคอบก่อนการใชผ้ลติภณัฑ ์
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