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เอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี 
 

1. ผลิตภณัฑแ์ละการระบุบริษทั 
ผลติภณัฑ ์
 ชื�อผลติภณัฑ:์  ไรเฟิล (RIFLE) 
 ชื�อและอตัราส่วนสารสาํคญั: fipronil 5%W/V SC 
 ชื�อทางเคม:ี (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-þ-tolyl)-4-trifluoromethyl sulfinyl 

pyrazole-3-carbonitrile 
 สตูรเคมขีองสารสาํคญั: C12H4Cl2F6N4OS 
ผูผ้ลติและจาํหน่าย 
 บรษิทั ไอ ซ ีพ ีลดัดา จํากดั 

bc อาคารส่งเสรมิประกนัภยั ชั eน 5 ถนนสุรวงศ ์แขวงสี�พระยา เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10jkk 
โทรศพัท ์0 2029 9888 โทรสาร k ckco oppq-r 

2. ส่วนประกอบ / ข้อมูลส่วนประกอบ 
ชื�อ CAS# %W/V 
Fipronil a.i. 120068-37-3 5.00 
Other non-hazardous ingredients - เตมิใหค้รบ vkk% 
3. การระบุอนัตราย 
อนัตรายเบืeองตน้จากสารเคม ี

สารเคมสีามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการสมัผสัทางผวิหนัง ทางตา การนําเขา้ไปในร่างกาย การหายใจ สําหรบัก๊าซ
สามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการหายใจและการสมัผสัทางตา  โดยการสมัผสัทางผวิหนงัอาจเป็นเสน้ทางในการเขา้สู่
ร่างกายสาํหรบัสารเคมใีนรปูของเหลว 

พษิเฉียบพลนั 
มพีษิปานกลางหากไดร้บัสารเคมเีขา้สู่รา่งกายโดยการกลนืกนิ 
 

).       มาตรการปฐมพยาบาล 
คาํแนะนําทั �วไป 
 หลกีเลี�ยงการสมัผสัผวิหนงั ตา และเสืeอผา้ เปลี�ยนเสืeอผา้ที�เปืeอนทนัท ีและหา้มทาํใหอ้าเจยีน หรอืใส่อุปกรณ์ใดๆ ใน
ปาก หากผูไ้ดร้บัสารเคมไีมม่สีต ิหรอืมอีาการเกรง็ ใหร้บีนําส่งแพทย ์
การหายใจ:  ทําใหผู้ป้ว่ยสงบ และนําออกจากที�เกดิเหตเุพื�อรบัอากาศบรสิุทธิ | และนําส่งแพทย ์
การสมัผสัทางผวิหนงั: หลงัจากการสมัผสัผิวหนัง ให้ล้างด้วยนํeาสะอาดและสบู่จํานวนมากในทนัที หากเกิดการ

ระคายเคอืงใหร้บีพบแพทย ์
การสมัผสัทางตา:  ใหร้บีลา้งตาดว้ยนํeาอย่างน้อย vj นาทโีดยเปิดเปลอืกตาใหนํ้eาไหลผา่น แลว้ปรกึษาแพทย ์
การรบัประทานเขา้ไป: ใหล้า้งปากทนัทแีลว้ดื�มนํeาจาํนวนมาก แลว้นําส่งแพทย ์
บนัทกึสาํหรบัแพทย ์
อาการ:   มอีาการชกักระตุก ร่างกายสั �น มกีารกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง 
การแก้พษิ:  ไมม่ยีาแกพ้ษิเฉพาะ 
รกัษาตามอาการ  
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5.         มาตรการผจญเพลิง 
สารดบัเพลงิที�เหมาะสม:   ใชพ้น่นํeา ละอองนํeา คารบ์อนไดออกไซด ์ผงเคมแีหง้ สาํหรบัการดบัเพลงิ 
อนัตรายระหว่างการเกดิเพลงิ: คารบ์อนมอน็อกไซด,์ คารบ์อนไดออกไซด,์ ไฮโดรเจนคลอไรด,์ ไฮโดรเจนฟลูออไรด,์ 
ฮาโลจเีนทเต๊ด ไฮโดรคารบ์อน, ไฮโดรคารบ์อน, ไนโตรเจนออกไซด,์ ซลัเฟอรอ์อกไซด์ แอซดิฮาไลด ์ กลุ่มของสารเคมี
จากที�กล่าวมาสามารถถกูปล่อยออกมาในกรณทีี�เกดิเพลงิไหม ้
อุปกรณ์ป้องกนั:  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ และชุดป้องกนัสารเคม ี
ขอ้มลูเพิ�มเตมิ: ในกรณีมเีพลงิหรอืการระเบดิ หา้มสดูหายใจควนั ใชนํ้eาฉีดพ่นเพื�อทาํใหภ้าชนะบรรจุเยน็ลง นํeาที�มกีาร
ปนเปืeอนแล้วให้แยกทิeง ห้ามปล่อยลงสู่แหล่งนํe าธรรมชาติ หรือท่อนํe าทิeงทั �วไป ให้นําไปกําจัดแยกต่างหากตาม
กฎระเบยีบในการกาํจดั 
 
/.        มาตรการเมื1อมีอบุติัเหตใุห้เกิดการรั 1วไหล 
กรณีรั �วไหลเลก็น้อย: ใหใ้ชว้สัดุดดูซบัแลว้นําวสัดุที�ใชด้ดูซบัไปกําจดัดว้ยวธิทีี�เหมาะสม 
กรณีรั �วไหลจาํนวนมาก: ให้ใช้วสัดุดูดซบัแล้วนําวสัดุที�ใช้ดูดซับไปกําจดัด้วยวิธีที�เหมาะสม หลงัจากนั eนให้ใช้นํeาทํา
ความสะอาดบรเิวณพืeนผวิที�เปืeอน และอนุญาตใหผ้า่นระบบสุขาภบิาลได ้
 
5.         การจดัการและการเกบ็รกัษา 
เกบ็ใหห้่างจากความรอ้น แหล่งกําเนิดไฟ ภาชนะบรรจุเปล่ามคีวามเสี�ยงในการตดิไฟได้ใหร้ะเหยสารที�เหลอืคา้งภายใต้
เครื�องสาํหรบัดดูไอระเหยของสารเคม ีใหฝ้งัภาชนะบรรจุเปล่า หา้มสดูดมก๊าซ ไอควนั ไอระเหย และละออง  
การเกบ็รกัษา: ใหเ้กบ็ในภาชนะที�ปิดมดิชดิ และเกบ็ในที�เยน็และมอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 
7.          การควบคมุการได้รบัสาร/การป้องกนัส่วนบคุคล 
การควบคมุทางวศิวกรรม:  ควรจดัใหม้กีารระบายอากาศที�เพยีงพอ เพื�อป้องกนัไม่ให้ปรมิาณสารเกนิกว่ระดบัที�
ยอมรบัได ้ ใหต้รวจสอบเพื�อความแน่ใจว่าจุดสําหรบันํeาลา้งตาและฝกับวัฉุกเฉินตั eงอยู่ในพืeนที�ที�เหมาะสมใหใ้ชง้านได ้
การป้องกนัส่วนบคุคล:  สวมแว่นตานิรภยั และเสืeอสาํหรบัปฏบิตังิาน 
การป้องกนัส่วนบคุคลกรณีมกีารร ั �วไหลจาํนวนมาก:  สวมแว่นตานิรภยัแบบปิด (splash goggles) ชุดเต็มตวั 
รองเทา้บูท๊ ถุงมอื อุปกรณ์ป้องกนัดงักล่าวอาจจะไม่เพยีงพอ ใหป้รกึษาผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะก่อนดาํเนินการจดัการ 
 
8.           คณุสมบติัทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะกายภาพ: ของเหลวขน้ 
ส:ี    สขีาว หรอื สอีอกขาว 
กลิ�น:    Aromatic 
pH:    j.j-p.k 
ความถ่วงจาํเพาะ: v.kko 
 
10.          ความคงตวัและความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา 
สภาวะที�ตอ้งหลกีเลี�ยง: หลกีเลี�ยงแหล่งที�ตดิไฟได ้ทั eงความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ  หลกีเลี�ยวอุณหภูมสิงู หรอืการ
เกบ็ไวน้านๆ ในที�ที�มคีวามรอ้นสงู  หลกีเลี�ยงการปนเปืeอน และเลี�ยงการเกบ็ไวเ้ป็นเวลานานมากๆ  
ปฏกิริยิาอนัตราย: ผลติภณัฑม์คีวามเสถยีรทางเคม ีจงึไม่มอีนัตรายเกี�ยวกบัการเกดิปฏกิริยิา โพลเีมอไรเซชั �น 
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<<.         ข้อมลูทางพิษวิทยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50 (หนู) : v,�ck  mg/kg (คาํนวณจากสารเขม้ขน้) 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางผวิหนงั LD50 (หนู) : >vkkk mg/kg (สารเขม้ขน้) 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางการหายใจ LC50(4hr) (หนู): >0.98 mg/L (สารเขม้ขน้) 
การระคายเคอืงต่อผวิหนงั    : ไมร่ะคายเคอืง (สารเขม้ขน้) 
การระคายเคอืงต่อดวงตา    : ระคายเคอืงเลก็น้อย (สารเขม้ขน้) 
ความรูส้กึต่อผวิหนงั    : ไมม่ผีลต่อผวิหนงั (สารเขม้ขน้) 
 
<=.          ข้อมูลนิเวศวิทยา 
นก: ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50  Mallard ducks 490 mg/kg. (สารเขม้ขน้) 
ปลา:  LC50 (oqhr)    Rainbow trout  85 µg/kg (สารเขม้ขน้) 
ไรนํeา:  LC50 (48hr)   0.19 mg/L(สารเขม้ขน้) 
ผึeง:LD50 (oral)  370 ng/bee (สารเขม้ขน้), (contact) 70 ng/bee (สารเขม้ขน้) 
 
13.           ข้อพิจารณาในการกาํจดั 
การกําจดัสารนั eนตอ้งปฏบิตัติามกฏหมายและกฏเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งฉบบัปจัจุบนัและลกัษณะของสาร ณ เวลานั eนๆ 
 
<).           ขอ้มลูการขนส่ง 
Pesticide, Liquid, Toxic, N.O.S. (Fipronil), q.v, UN2902, PG III 
เมื�อตอ้งขนส่งทางนํeาใหเ้พิ�ม Marine pollutant 
 
<@.            ข้อมลูกฏเกณฑอื์1นๆ 
เป็นอนัตรายต่อคน และ สตัวเ์ลีeยง 
มพีษิต่อสตัวนํ์eาไม่มกีระดกูสนัหลงั 
 
</.            ข้อมลูอื1นๆ 
ขอ้มูลขา้งตน้มคีวามถกูตอ้งและเชื�อถอืไดต้ามขอ้มลูและความคดิเหน็ของเรา ณ วนัที�จดัทาํเอกสาร อย่างไรกต็ามขอ้มลูและ
คาํแนะนํานั eนใหไ้วส้ําหรบัใหผู้ใ้ชไ้ดพ้จิารณาและตรวจสอบ ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชท้ี�จะพจิารณาความเหมาะสม
ของขอ้มลูนั eนเพื�อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของผูใ้ช ้
 

ขอขอ้มลูเพิ�มเตมิไดจ้าก (Additional Information Available from) 

บรษิทั ไอ ซ ีพ ีลดัดา จํากดั 
42 อาคารส่งเสรมิประกนัภยั ชั eน 5 ถนนสุรวงศ ์แขวงสี�พระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์   k-2029 9888 
 


