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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

            ชื่อผลิตภัณฑ์: เชนไดรท์ (Chaindrite®) 
CAS registry number:  

  Permethrin  52645-53-1 
  S-bioallethrin  28434-00-6 

D-allethrin  584-79-2 
            ประโยชน์: ใช้ป้องกันและกําจัดแมลงในบ้านเรือน ในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารสถานที่ 
           ชื่อท่ีอยู่ผู้ผลิต: บริษัทเชอร์วู้ดเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

       ที่อยู่: 90/1 หมู่ที่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180   

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย   

           □ สารที่ระเบิดได้                       ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                      ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                               □ สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                                □ สารก่อมะเร็ง  

             สารก่อความระคายเคือง 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมี:  Permethrin  0.25% w/w 
         S-bioallethrin 0.10% w/w 
       D-allethrin  0.10% w/w  
ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV: TWA (8h) = 1,200 mg/m3 (ไฮโดรคาร์บอน) 
LD50 ทางปาก: 15,025.82 mg/kg (คํานวณ)  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การสัมผัสทางผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำและสบู่ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออก 
การสัมผัสทางตา: ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบไปพบแพทย์ 
การสัมผัสทางหายใจ: รีบนําผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้เชนไดรท์ และพักผ่อนในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
การได้รับทางปาก: หา้มทำให้อาเจียน ให้นําผูป้่วยสง่แพทย์ทันทีพร้อมด้วยภาชนะบรรจุ หรือฉลากของเชนไดรท์ 
ข้อแนะนําพิเศษในการรักษาพยาบาล (ระบุการรักษาหรือการแก้พิษ): ในกรณีที่กินเข้าไป ห้ามทำใหอ้าเจียน รีบพาส่ง

แพทย์พร้อมฉลากผลิตภัณฑ์ 
สำหรับแพทย์: สารออกฤทธ์ิจัดเป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์ ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ ให้รักษาตามอาการ 
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

จุดวาบไฟ (Flash Point): 43 องศาเซลเซียส (IP 170) (ไฮโดรคาร์บอน) 
ขีดจํากัดการติดไฟ - ค่าต่ำสุด (LEL) %: 0.6%V/V (ไฮโดรคาร์บอน) 

- ค่าสูงสุด (UEL) %: 6.0% V/V (ไฮโดรคารบ์อน) 
อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง: ไม่มีข้อมูล 
สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมชนิดทนแอลกอฮอล์ 
จํากัดการฉีดน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บสินค้าเพื่อหล่อเย็นโดยหลีกเลี่ยงการไหลล้นของน้ำที่ปนเปื้อนจากบริเวณดังกล่าว 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ใช้ตัวดูดซับของเหลวด้วยทรายหรือดินแล้วลา้งพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาด  

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

การโยกย้ายและการจัดเก็บ: ตอ้งเก็บให้มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ หรือความร้อน 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

การป้องกันไฟและระเบิด: เก็บในที่ร่ม หลีกเลี่ยงจากประกายไฟ และความร้อน 
การระบายอากาศ: ให้มีการระบายอากาศที่ดี 
ชนิดของการป้องกันทางการหายใจ: ให้ใช้หน้ากากที่สามารถป้องกันไอน้ำมัน หากไม่สามารถควบคุมไอน้ำมันได้ 
การป้องกันมือ: ถุงมือชนิดป้องกันสารเคมี เช่น PVC นีโอปรีน NBR (Buna-N) หรือยางไนโตร 
การป้องกันตา: สวมหน้ากากป้องกันตา และหน้า ไม่ควรสวมคอนแทกเลนส์ 
การป้องกันอื่น ๆ: เม่ือเสร็จจากการใช้แล้วต้องลา้งมือ และหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง อย่าฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน

หรือผู้ป่วย 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

จุดเดือด: ไม่มีข้อมูล 
จุดหลอมเหลว: ประยุกต์ไม่ได้ 
ความดันไอ: ไม่มีข้อมูล 
การละลายได้ในน้ำ: ไม่ละลายน้ำ 
ความหนาแน่น: 0.800 กรัม/มิลลิลิตร (Concentrated) และ 0.54 กรัม/มิลลิกรัม (LPG) ที่ 30 องศาเซลเซียส 
อัตราการระเหย: ไม่มีข้อมูล 
ลักษณะสีและกลิ่น: ของเหลวใสสีเหลืองอัดก๊าซหุงต้มบรรจุในกระป๋องทนแรงดันสูง 
ความเป็นกรดด่าง: ประยุกต์ไม่ได้ 

 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี: มีความเสถียรทางเคมีในสภาวะปกติ 
สารท่ีต้องหลีกเล่ียงจากกัน: สารที่สามารถออกซิไดซ์ได้รุนแรง  
สารอันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว: ไม่มีข้อมูล 
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11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)   

ทางเข้าสู่ร่างกาย: ทางเดินอาหาร ผิวหนังและทางระบบหายใจ 
อันตรายเฉพาะท่ี (ผิวหนัง ตา เย่ือบ)ุ: ระคายเคือง 
ผลจากการสัมผัสสารที่มากเกินไปในระยะสั้นๆ : อาจระคายเคือง เป็นผื่นหรือผิวหนังชา อาการอาจหายในเวลาไม่นาน 

นอกจากนี้อาจมีอาการมึนงง ปวด ศีรษะ คลื่นไส้ เมื่อยล้า อ่อนเพลีย เหงื่อออกมาก น้ำลายไหล ปวดท้อง เจ็บในช่องท้อง อาเจียน
กระตุก เห็นภาพซ้อน ชักและตายในที่สุด 

ผลการสัมผัสท่ีมากเกินไปในระยะยาว: กรณีสัมผัสถูกผิวหนัง สารเคมีจะชะล้างไขมันบนผิวหนังให้หลุดออก อาจระคายเคือง
อย่างรุนแรง 

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV: ไม่มีข้อมูล 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ไม่มีข้อมูล 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

วิธีการกําจัด: ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วให้ทำลายโดยฝังดิน หา้มเผาไฟจะทำให้กระป๋องเกิดระเบิดได้ 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)   

ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบาย
อากาศที่เพียงพอ  

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย: ปิดให้สนิท ป้องกันไม่ให้ถูกความร้อนและแสง เก็บในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี  
เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ และสารที่ติดไฟได้และจัดเก็บแยกออกจากวัสดุที่เขากันไม่ได้  

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

ไม่มีข้อมูล 

16. ข้อมูลอ่ืน ๆ (other information)  
 - 
 
 
 
 
      ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                   ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                       นายแพทย์ชำนาญการ 

                   ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                         ผู้รับรอง      

แก้ไขครั้งที่ 01 – 03/12/2563 


