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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

   ชื่อผลิตภัณฑ์: Shieldtox (ชิลด์ท้อกซ์) 
           CAS registry number (Chemical Abstract Services):  

Esbiothrin 0.1%           84030-86-4 

Prallethrin 0.03%         23031-36-9 

Imiprothrin 0.02%        72963-72-5 
       ประโยชน์ : ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน ริ้น 
แมลงสาบ มด ตัวสามง่าม หมัด เห็บ และแมลงเล็กๆ อ่ืนๆ 
            ชื่อท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้นำเข้า บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 209 อาคารเคทาวเวอร์ ชั้นที่ 
14 ถนน สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110     

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 685 2100  
  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย   

           □ สารที่ระเบิดได้                       ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                      ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                                สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                                 สารก่อมะเร็ง  

           อ่ืนๆ ระบุ ....................... 
 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  
 

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :   Esbiothrin 0.1%        Prallethrin 0.03%        Imiprothrin 0.02% 

แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย  
 
 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

ตา: ลา้งด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ให้ถอดออก ลืมตาให้กว้าง เพื่อให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที 
นําส่งแพทย์ทันที 

การหายใจ: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่อากาศบริสุทธ์ิ ให้น่ังพักผอ่น นําสง่แพทย์ทันที 
ผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำประมาณมาก นําสง่แพทย์ ถ้าอาการระคายเคือง ไม่ทุเลา  
การกลืนกิน: หากกลืนกิน หา้มทำให้อาเจียน เว้นแต่ กำกับดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ควรให้อะไรทางปากกับผูป้่วย 

ถ้าหมดสตินำส่งแพทย์ทันที   
  คำแนะนำทางการแพทย์: รักษาตามอาการ 
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5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ละอองน้ำ, alcohol-resistant foams หรือ เคมีแห้ง  
สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม: ไม่มีข้อมูล 
ความเป็นอันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึ้น: ละอองลอยไวไฟที่บรรจุในภาชนะที่มีแรงดัน เม่ือโดนความร้อน  
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสำหรบันักผจญเพลิง: ระเบิดได้, สวมชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ

ชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา (Self – Contained Breathing Apparatus, SCBA), ให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรระวังส่วนบุคคล: อพยพคนออกจากบริเวณที่เกิดการหกรั่วไหล และให้อยู่เหนือลม 
                              : หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่หกรั่วไหลโดยตรง 

                             : หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่หกรั่วไหลโดยตรง 

ข้อควรระวังด้านส่ิงแวดล้อม: ป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่พื้นดิน, ทางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง 
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ และการทำความสะอาด:  
: กำจัดแหล่ง กำเนิดประกายไฟ ทั้งหมด (ไม่สูบบุหรี่, ประกายไฟ หรือเปลวไฟ) ภายใน อย่างน้อย 15 เมตร 
: อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการจัดการผลิตภัณฑ์จะต้องมีการต่อสายดิน 
: ระบายอากาศ และเคลียร์พื้นที่  
: หลีกเลี่ยงการปลดปล่อย สู่ส่ิงแวดล้อม  
: อย่าทิ้งภาชนะเปล่าที่ใช้หมดแลว้ ลงท่อระบายน้ำ 
: เก็บสารที่หกรดใส่ภาชนะบรรจุแล้วดูดซับสารที่เหลือด้วยทราย ดิน หรือสารเฉื่อย เก็บใส่ในภาชนะที่ปิดสนิทแล้วเคลื่อนย้าย

สู่ที่โล่ง 
: ล้างทำความสะอาดบริเวณที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออก และจัดเก็บลงในภาชนะที่เหมาะสมกับการกำจัดของเสีย 
: สารดูดซับและสารทำความสะอาดที่จัดเก็บในภาชนะให้ทิ้งผ่านทางผู้รบัเหมากำจัด ของเสียที่ได้รบัใบอนุญาตและ/หรือ      

ผู้มีอำนาจควบคุมท้องถิ่น 
 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

ข้อควรระวัง ในการขนถ่าย เคลื่อนย้ายใช้งานอย่างปลอดภัย: 

: ไวไฟสูงมาก - อย่าฉีดสเปรย์บนเปลวไฟหรือวัสดุที่ร้อน 

: เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ 

: สเปรย์ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อลดไอระเหยที่มากเกินไป โดยระดับของไอระเหยมีแนวโน้มที่จะสูงในสถานที่คับแคบ        

: อย่าหายใจเอาไอระเหยของผลิตภัณฑ์เข้าไป 

: เก็บให้พ้นมือเด็ก ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน เก็บในที่เย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้ดี ปกป้องจาก

แสงแดดโดยตรง อุณหภูมิเกินไม่ 50 องศาเซลเซียส   

: ห้ามสูบบุหรี่ 

: อย่าเจาะหรือเผาบรรจุภัณฑ์น้ี แม้ในขณะที่ว่างเปล่า 

: เก็บให้หา่งจากผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธ์ิกัดกร่อน และวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เช่น สารออกซิไดซ์ซ่ิงที่รุนแรง และเบสแก่ 

: เก็บไว้ในตำแหน่งตั้งตรง และปกป้องบรรจุภัณฑ์ต่อความเสียหายทางกายภาพ 
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8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

: ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด, หลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิตย์และการคายประจุที่มีความเข้มข้นสูง และในสถานที่อับอากาศ 
: ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หลังจากการจัดการและก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ 
: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา 
: ห้ามก่อให้เกิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ 

 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

ลักษณะท่ัวไป : ละอองลอย, สเปรย์ละเอียด.                    กลิ่น :  กลิ่น ด-ีเลมอนนีน. 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) : : ไม่มีข้อมูล                               จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง : : ไม่มีข้อมูล 
จุดวาบไฟ :  104 to -60°C [Propellant]                               ความดัน ไอ : ประมาณ 0.5 mPa.  
อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟได้เอง : : 405°C to 466°C [Propellant]         อุณหภูมิของการสลายตัว: : ไม่มีข้อมูล  
ความถ่วงจำเพาะ/ความหนาแน่น : : 0.74 – 0.77 Kg/L ที่อุณหภูมิ 30oC (Concentrated part) 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   

การเกิดปฏิกิริยา: ไม่มีปฏิกิริยาอันตราย ถ้าจัดเก็บและใช้งานตามที่ระบุไว้  
ความเสถียรทางเคมี: เสถียรภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติของการเก็บรักษาและการใช้งาน  
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: ไม่มีปฏิกิริยาอันตราย ถ้าจัดเก็บและใช้งานตามที่ระบุไว้  
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: หลีกเลี่ยงความร้อนประกายไฟและเปลวไฟ หลีกเลี่ยงการมีอุณหภูมิสูงมากเช่น ตํ่ากว่า 0 °C 

เซลเซียส และสูงกว่า 50 °C และแสงแดด 
วัสดุท่ีเข้ากันไม่ได้: สารออกซิไดซ์รุนแรง, ด่างแก่ 
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวท่ีเป็นอันตราย: การเผาไหม้หรือการสลายตัวทางความร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นก๊าซพิษ (สาร

ไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนออกไซด์) 
 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)   

ความเป็นพิษเฉียบพลัน 
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ปาก) : LD50 = 4,459.81 มิลลิกรัม /กิโลกรัม , หนู => ประเภทย่อย 5 
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ผิวหนัง ) : LD50 = 4,899.98 มิลลิกรัม /กิโลกรัม , กระต่าย => ประเภทย่อย 5 
ความเป็นพิษเฉียบพลันั (การหายใจ) : LC50 = 5.08 มิลลิกรัม /ลิตร,4 ช่ัว โมง, หนู => ไม่จำแนกประเภท 

 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)   

            ความเป็นพิษ : 
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า: ประเภทย่อย 1 => เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
ความเป็นพิษระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํา: ประเภทย่อย 1 => เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ําและมีผลกระทบระยะยาว 
การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ: ไม่มีข้อมูล 
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีข้อมูล 
การเคลื่อนย้ายในดิน: ไม่มีข้อมูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ: ไม่มีข้อมูล 
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13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

วิธีการกำจัด : ของเสียต้องกำจัดให้ส้อดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 
                 : อย่าทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม, ทางน้ำ, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง 
                        : ไม่ควรทำให้เกิดการปนเปื้อนในดินหรือน้ำ 

สำหรับบรรจุภัณฑ์  
วิธีการในการการกำจัด: อย่าเผาไฟแม้ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ว่างเปล่า ควรกำจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและ
กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภาค 

 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)   

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย: พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
ชนิดของวัสดุท่ีเป็นอันตราย: วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)  
องค์การอาหารและยาเลขทะเบียน: อย.วอส. 844/2555  
การติดฉลากตามหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรป   F: ไวไฟ     Xn = ระวัง    N = เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม 

16. ข้อมูลอ่ืน ๆ (other information)  
 - 

 

           ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                        นายแพทย์ชำนาญการ 

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง     

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


