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เอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี 
 

1. ผลิตภณัฑแ์ละการระบุบริษทั 
ผลติภณัฑ ์
 ชื�อผลติภณัฑ:์  ไซเพอรก์ารด์ 25 อซี ี(CYPERGUARD 25 EC) 
 ชื�อและอตัราส่วนสารสาํคญั: cypermethrin 25%W/V EC 
 ชื�อทางเคม:ี (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate 
 สตูรเคมขีองสารสาํคญั: C��H��Cl�NO� 
 การนํามาใช:้   ผลติภณัฑก์ําจดัแมลง 
ผูผ้ลติและจาํหน่าย 

บรษิทั ไอ ซ ีพ ีลดัดา จาํกดั 
42 อาคารส่งเสรมิประกนัภยั ชั aน 5 ถนนสุรวงศ ์ 
แขวงสี�พระยา เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท:์ (+66) 2029 9888 โทรสาร (+66) 2029 9886 

 
2. ส่วนประกอบ / ข้อมลูส่วนประกอบ 

ชื�อ CAS# %W/V 
cypermethrin a.i. 52315-07-8 25% 
Other ingredients - เตมิใหค้รบ 100% 

 
3. ข้อมูลเกี)ยวกบัอนัตราย 

องคป์ระกอบของฉลาก  
 
  
         

 
 
คาํสญัญาณ  อนัตราย   
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 
- เป็นอนัตรายรา้ยแรงเมื�อกลนืกนิ หรอืสดูดม 
- ก่อใหเ้กดิการแพต้่อผวิหนงั  
- ก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ 
- อาจก่อใหเ้กดิอาการวงิเวยีนศรษีะ หรอืงว่งซมึ 
- เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิ�งมชีวีติในนํaาและมผีลกระทบระยะยาว 
- ของเหลวไวไฟ 
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ข้อความแสดงข้อควรระวงั 
- หลกีเลี�ยงการหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป 
- สวมถุงมอืป้องกนั/ชดุป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา/อุปกรณ์ป้องกนัใบหน้า 
- เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พืaนผวิที�รอ้น –หา้มสบูบุหรี� 
- เกบ็ในที�ที�มกีารระบายอากาศด ีเกบ็ในที�เยน็  
- หา้มกนิ ดื�ม หรอืสบูบุหรี�ขณะใชผ้ลติภณัฑ ์ 
- ถา้หายใจเขา้ไป ใหย้า้ยผูป้ว่ยไปยงัที�ที�มอีากาศบรสิุทธิ s 
- ถา้สมัผสัผวิหนงั ถอดเสืaอผา้ที�ปนเปืaอนทั aงหมดออกทนัท ีลา้งดว้ยสบู่และนํaาปรมิาณมาก ซกัเสืaอผา้ที�ปนเปืaอน

สารใหส้ะอาดก่อนนํากลบัมาใชใ้หม ่
- หากเขา้ตาใหล้า้งดว้ยนํaาสะอาดเป็นเวลาหลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หากถอดออกไดง้า่ย หากมี

อาการระคายเคอืงต่อดวงตาใหป้รกึษาแพทย ์ 
 
อนัตรายเบืaองตน้จากสารเคม ี

เป็นอนัตรายเมื�อสดูดม, เป็นพษิเมื�อกลนืกนิ, ระคายเคอืงต่อตา ระบบทางเดนิหายใจและผวิหนงั 
 

-.       มาตรการปฐมพยาบาล 
คาํแนะนําทั �วไป 
 หลกีเลี�ยงการสมัผสัผวิหนงั ตา และเสืaอผา้ เปลี�ยนเสืaอผา้ที�เปืaอนทนัท ี 
เมื�อสดูดมสาร: ถา้สดูดมเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปในที�ที�มอีากาศบรสิุทธิ s ถา้หายใจลาํบาก ใหอ้อกซเิจน แลว้รบีนําไปพบ

แพทย ์
เมื�อสมัผสัสาร: ในกรณีที�ถกูผวิหนงั ใหล้า้งออกดว้ยนํaาและสบูจ่าํนวนมาก ถอดเสืaอผา้และรองเทา้ที�เปืaอนสารออก ถา้

เกดิการระคายเคอืงใหไ้ปพบแพทย ์
เมื�อสารเขา้ตา ในกรณีที�เขา้ตาใหล้า้งดว้ยนํaาจํานวนมากเป็นเวลาอย่างน้อย uv นาท ีโดยเปิดเปลอืกตาใหนํ้aาไหลผ่าน 

แลว้ไปพบแพทย ์
เมื�อกลนืกนิ ในกรณีที�มกีารกลนืกนิ ใหบ้ว้นปากทนัทใีนกรณีที�ผูป่้วยยงัมสีต ิแลว้รบีไปพบแพทย ์
 
5.         มาตรการผจญเพลิง 
สารดบัเพลงิที�เหมาะสม:  ใชท้ี�ฉีดนํaา ละอองนํaา คารบ์อนไดออกไซด ์โฟม ผงเคมแีหง้ สาํหรบัการดบัเพลงิ 
อนัตรายระหว่างการเกิดเพลงิ: คารบ์อนมอน็อกไซด์, คารบ์อนไดออกไซด์, ไฮโดรเจนคลอไรด์, ไฮโดรเจนฟลูออไรด์, 
ฮาโลจเีนทเต๊ด ไฮโดรคารบ์อน, ไฮโดรคารบ์อน, ไนโตรเจนออกไซด์, ซลัเฟอรอ์อกไซด ์แอซิดฮาไลด ์ กลุ่มของสารเคมี
จากที�กล่าวมาสามารถถกูปล่อยออกมาในกรณทีี�เกดิเพลงิไหม ้
อุปกรณ์ป้องกนั:  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ และชุดป้องกนัสารเคม ี
ขอ้มูลเพิ�มเตมิ:  ในกรณีมเีพลงิหรอืการระเบดิ หา้มสูดหายใจควนั ใชนํ้aาฉีดพ่นเพื�อทําใหภ้าชนะบรรจุเยน็ลง นํaาที�มกีาร
ปนเปืaอนแล้วให้แยกทิaง ห้ามปล่อยลงสู่แหล่งนํa าธรรมชาติ หรือท่อนํa าทิaงทั �วไป ให้นําไปกําจดัแยกต่างหากตาม
กฎระเบยีบในการกาํจดั 
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2.        มาตรการเมื)อมีอบุติัเหตใุห้เกิดการรั )วไหล 
กรณีรั �วไหลเลก็น้อย:  ใหใ้ชว้สัดุดดูซบัแลว้นําวสัดุที�ใชด้ดูซบัไปกําจดัดว้ยวธิทีี�เหมาะสม 
กรณีรั �วไหลจาํนวนมาก:  ใหใ้ชว้สัดุดดูซบัแลว้นําวสัดุที�ใชด้ดูซบัไปกําจดัดว้ยวธิทีี�เหมาะสม หลงัจากนั aนใหใ้ชนํ้aาทาํความ
สะอาดบรเิวณพืaนผวิที�เปืaอน และอนุญาตใหผ่้านระบบสุขาภบิาลได ้
 
7.         การจดัการและการเกบ็รกัษา 
เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น แหล่งกําเนิดไฟ ภาชนะบรรจุเปล่ามคีวามเสี�ยงในการตดิไฟไดใ้หร้ะเหยสารที�เหลอืคา้งภายใต้
เครื�องสาํหรบัดดูไอระเหยของสารเคม ีใหฝ้งัภาชนะบรรจุเปล่า หา้มสดูดมก๊าซ ไอควนั ไอระเหย และละออง  
การเกบ็รกัษา:  ใหเ้กบ็ในภาชนะที�ปิดมดิชดิ และเกบ็ในที�เยน็และมอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 
8.          การควบคมุการได้รบัสาร/การป้องกนัส่วนบคุคล 
การควบคมุทางวศิวกรรม:   ควรจดัใหม้กีารระบายอากาศที�เพยีงพอ เพื�อป้องกนัไม่ใหป้รมิาณสารเกนิกว่าระดบัที�
ยอมรบัได ้ ใหต้รวจสอบเพื�อความแน่ใจว่าจุดสาํหรบันํaาลา้งตาและฝกับวัฉุกเฉินตั aงอยู่ในพืaนที�ที�เหมาะสมใหใ้ชง้านได ้
การป้องกนัส่วนบคุคล:  สวมแว่นตานิรภยัที�ป้องกนัสารเคม ีถุงมอื อุปกรณ์ช่วยหายใจ และเสืaอสาํหรบัปฏบิตังิาน 
 
9.           คณุสมบติัทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะกายภาพ: ของเหลวใส 
ส:ี    สเีหลอืงอ่อนถงึสเีหลอืง 
pH:    N/A 
ความถ่วงจาํเพาะ: |.}v| 
จุดเดอืด:  N/A 

จุดหลอมเหลว: น้อยกว่า 80 °C (Technical grade) 
จุดวาบไฟ:  70 องศาเซลเซยีส 
ความดนัไอ: u.} x u|-� ปาสคาล (Technical grade) 
การนําไฟฟ้า:  N/A 
การละลาย:  N/A 

 
10.          ความคงตวัและความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา 
สภาวะที�ตอ้งหลกีเลี�ยง: หลกีเลี�ยงแหล่งที�ตดิไฟได ้ทั aงความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ  หลกีเลี�ยงอุณหภมูสิงู หรอืการ
เกบ็ไวน้านๆ ในที�ที�มคีวามรอ้นสงู  หลกีเลี�ยงการปนเปืaอน และเลี�ยงการเกบ็ไวเ้ป็นเวลานานมากๆ  
ปฏกิริยิาอนัตราย:  ผลติภณัฑม์คีวามเสถยีรทางเคม ีจงึไม่มอีนัตรายเกี�ยวกบัการเกดิปฏกิริยิา เมื�อเกบ็ในสภาพปกต ิ
 
==.         ข้อมลูทางพิษวิทยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50 (หนู) : 1,460 mg/kg (คาํนวณจากสารเขม้ขน้) 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางผวิหนงั LD50 (หนู) : > 2000 mg/kg (สารเขม้ขน้) 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางการหายใจ LC50(4hr) (หนู): 3.56  mg/L (สารเขม้ขน้) 
การระคายเคอืงต่อผวิหนงั    : ระคายเคอืงปานกลาง (สารเขม้ขน้)  
การระคายเคอืงต่อดวงตา    : ระคายเคอืงเลก้น้อย (สารเขม้ขน้) 
ความรูส้กึต่อผวิหนงั    : มผีลตอ่ผวิหนงัเลก็น้อย (สารเขม้ขน้) 
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=>.          ข้อมูลนิเวศวิทยา 
ปลา:  LC50 (}�hr)    Rainbow trout |.48 µg/L  (สารเขม้ขน้) 
ไรนํaา:  LC50 (48hr)     0.15 µg/L (สารเขม้ขน้) 
มพีษิสงูต่อสิ�งมชีวีติในนํaา 
ตอ้งระวงัมใิหผ้ลติภณัฑ ์ร ั �วไหลสู่แหล่งนํaาสาธารณะ หรอื ระบบกําจดันํaาเสยี แมเ้พยีงปรมิาณเลก็น้อย  
 
13.           มาตรการในการกาํจดั 
ภาชนะบรรจุภณัฑท์ี�ปนเปืaอน ใหก้าํจดัเช่นเดยีวกบักากของเสยีอนัตราย หา้มนํากลบัมาใชใ้หม่ 
ใหต้รวจสอบขอ้บงัคบัดา้นสิ�งแวดลอ้มของรฐับาลกลาง และ หน่วยงานรฐัในทอ้งถิ�น 
 
=-.           ขอ้มลูการขนส่ง 
Pesticide, Liquid, Toxic, N.O.S. , UN2902 
เมื�อตอ้งขนส่งทางนํaาใหเ้พิ�ม Marine pollutant 
 
=@.            ข้อมลูกฏเกณฑอื์)นๆ 
ไมม่ขีอ้มลู 
 
=2.            ข้อมลูอื)นๆ 
ขอ้มลูขา้งตน้มคีวามถกูตอ้งและเชื�อถอืไดต้ามขอ้มลูและความคดิเหน็ของบรษิทั ณ วนัที�จดัทาํเอกสาร อย่างไรกต็าม
ขอ้มลูและคาํแนะนํานั aนใหไ้วส้าํหรบัใหผู้ใ้ชไ้ดพ้จิารณาและตรวจสอบ ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชท้ี�จะพจิารณา
ความเหมาะสมของขอ้มลูนั aนเพื�อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของผูใ้ช ้
 
ขอขอ้มลูเพิ มเตมิไดจ้าก 
บริษทั ไอ ซี พี ลดัดา จาํกดั 
42 อาคารส่งเสรมิประกนัภยั ชั aน 5 ถนนสุรวงศ ์ 
แขวงสี�พระยา เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท:์ (+66) 2029 9888 โทรสาร (+66) 2029 9886 
 


