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เอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี 
 

1. ผลิตภณัฑแ์ละการระบุบริษทั 
ผลติภณัฑ ์
 ชื�อผลติภณัฑ:์  เทมกีารด์ 2% เอสจ ี(Temeguard 2% SG) 
 ชื�อและอตัราส่วนสารสาํคญั: temephos 2% W/W SG 
 ชื�อทางเคม:ี O,O,O’,O’-tetramethyl O,O’-thiodi-p-phenylene bis(phosphorothioate) or 

O,O,O’,O’-tetramethyl O,O’-thiodi-p-phenylene diphosphorothioate 
 สตูรเคมขีองสารสาํคญั: C16H20O6P2S3 
 การนํามาใช:้   ผลติภณัฑป้์องกนักําจดัลกูนํSายุง 
ผูผ้ลติและจาํหน่าย 

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

  
2. ส่วนประกอบ / ข้อมลูส่วนประกอบ 

ชื�อ CAS# %W/W 
temephos a.i. 3383-96-8 2% 
Other ingredients - 98% 

 
3. ข้อมูลเกี)ยวกบัอนัตราย 
อนัตรายเบืSองตน้จากสารเคม ี

เป็นสารเคมทีี�มคีวามเป็นพษิเฉียบพลนัตํ�า  แต่อาจเกดิอนัตรายไดห้ากกลนืกนิเขา้ไป 
 

*.       มาตรการปฐมพยาบาล 
 
การสดูดม:  ใหเ้คลื�อนยา้ยผูป้ว่ยไปในที�มอีากาศบรสิุทธิ j ถ่ายเท หากผูป่้วยไม่หายใจ ใหเ้รยีกรถพยาบาล 

และใชเ้ครื�องช่วยหายใจ หรอืถา้เป็นไปได ้ใหป้ฐมพยาบาลดว้ยการช่วยการหายใจโดยวธิปีาก
ต่อปาก (mouth to mouth)  

การสมัผสัทางผวิหนงั:  ให้รบีเปลี�ยนเสืSอผา้ที�เปืSอนออก ล้างผวิหนังบรเิวณที�ถูกสมัผสัด้วยนํSาสะอาดจํานวนมากเป็น
เวลา l]-mn นาท ีหากเกดิการระคายเคอืงใหร้บีพบแพทย ์

การสมัผสัทางตา:    ใหร้บีลา้งตาดว้ยนํSาอย่างน้อย l] นาทโีดยเปิดเปลอืกตาใหนํ้Sาไหลผา่น แลว้ปรกึษาแพทย ์
การรบัประทานเขา้ไป:  ให้รีบนําส่งแพทย์ โดยห้ามใส่อุปกรณ์ใดๆ ในปาก และห้ามทําให้อาเจียนถ้าไม่ได้รบั

คาํแนะนําจากแพทย ์
 



Page 2 of 3   Rev.002_31/3/2017 
 

5.         มาตรการผจญเพลิง 
สารดบัเพลงิที�เหมาะสม:  ใชท้ี�ฉีดนํSา ละอองนํSา โฟม หรอื ก๊าซเฉื�อย 
อุปกรณ์ป้องกนั:  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ และชุดป้องกนัสารเคม ี
ขอ้มูลเพิ�มเตมิ:  ในกรณีมเีพลงิหรอืการระเบดิ หา้มสูดหายใจควนั ใชนํ้Sาฉีดพ่นเพื�อทําใหภ้าชนะบรรจุเยน็ลง นํSาที�มกีาร
ปนเปืSอนแล้วให้แยกทิSง ห้ามปล่อยลงสู่แหล่งนํS าธรรมชาติ หรือท่อนํS าทิSงทั �วไป ให้นําไปกําจัดแยกต่างหากตาม
กฎระเบยีบในการกาํจดั  
 
0.        มาตรการเมื)อมีอบุติัเหตใุห้เกิดการรั )วไหล 
ขอ้ควรปฏบิตัสิาํหรบับคุคลในกรณีที�มกีารรั �วไหล: อพยพคนออกจากบรเิวณที�มกีารหก หรอื รั �วไหล 
วธิป้ีองกนัภยัของบุคคล:   สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ รองเทา้บูท และถุงมอืยางแบบหนา 
วธิีการทําความสะอาดหลงัการรั �วไหล: กวาด และเก็บไว้ในถุงเพื�อรอนําไปกําจดั หลีกเลี�ยงการทําให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย 
ระบายอากาศบรเิวณนั Sน และลา้งบรเิวณที�มกีารหก หรอืร ั �วไหล หลงัจากเกบ็สารออกหมดแลว้ 
 
5.         การจดัการและการเกบ็รกัษา 
ใหเ้กบ็ในภาชนะที�ปิดมดิชดิ และเกบ็ในที�เยน็ แหง้และมอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  เกบ็ใหห้า่งจากความรอ้น แหล่งกําเนิด
ไฟ หา้มนําไปวางไวใ้กลอ้าหาร และนํSาดื�ม อาหารสตัว ์เกบ็ใหพ้น้มอืเดก็ ลา้งมอืดว้ยสบู่และนํSาหลงัจากจบัสาร 
 
7.          การควบคมุการได้รบัสาร/การป้องกนัส่วนบคุคล 
การควบคมุทางวศิวกรรม:  ควรจดัใหม้กีารระบายอากาศที�เพยีงพอ เพื�อป้องกนัไม่ใหป้รมิาณสารเกนิกว่าระดบัที�ยอมรบั
ได ้ใหต้รวจสอบเพื�อความแน่ใจว่าจุดสาํหรบันํSาลา้งตาและฝกับวัฉุกเฉินตั Sงอยู่ในพืSนที�ที�เหมาะสมใหใ้ชง้านได ้
การป้องกนัส่วนบุคคล: สวมถุงมอืยาง หน้ากาก และชุดสําหรบัปฏบิตังิาน และลา้งมอืดว้ยสบู่และนํSาทุกครั Sงหลงัสมัผสั
สาร 
 
8.           คณุสมบติัทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะกายภาพ: ของแขง็ ลกัษณะเป็นเมด็ เหมอืนเมด็ทราย 
ส:ี    สนํีSาตาลเทา 
pH:    ไมม่ขีอ้มลู 
ความหนาแน่น:  1.3-1.6 g/cm2 
 
10.          ความคงตวัและความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา 
สภาวะที�ตอ้งหลกีเลี�ยง:  หลกีเลี�ยงแหล่งที�ตดิไฟได ้ทั Sงความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ หลกีเลี�ยงอุณหภูมสิงู หรอืการ
เกบ็ไวน้านๆ ในที�ที�มคีวามรอ้นสงู หลกีเลี�ยงการปนเปืSอน และเลี�ยงการเกบ็ไวเ้ป็นเวลานานมากๆ  
ปฏกิริยิาอนัตราย:  ผลติภณัฑม์คีวามเสถยีรทางเคม ีจงึไม่มอีนัตรายเกี�ยวกบัการเกดิปฏกิริยิา เมื�อเกบ็ในสภาพปกตทิี�
แหง้และเยน็ 
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<<.         ข้อมลูทางพิษวิทยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50 (หนู) : >15,000 mg/kg  
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางผวิหนงั LD50 (หนู) : >4,000 mg/kg (สารเขม้ขน้) 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางการหายใจ LD50 (หนู) : >6.979 mg/L (สารเขม้ขน้) 
การระคายเคอืงต่อผวิหนงั (กระต่าย)  : ระคายเคอืงเลก็น้อย (สารเขม้ขน้) 
การระคายเคอืงต่อดวงตา (กระต่าย)  : ไมร่ะคายเคอืง (สารเขม้ขน้) 
อาการแพต่้อผวิหนงั (หนูตะเภา)   : มผีลปานกลางต่อผวิหนงั (สารเขม้ขน้) 
 
<=.          ข้อมลูนิเวศวิทยา 
นก: ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50 Mallard duck   1200 mg/kg (สารเขม้ขน้) 
ปลา:  LC50 (|}hr)    Rainbow trout |.} mg/L (สารเขม้ขน้) 
ผึSง:  1.55 µg/bee (สารเขม้ขน้) มพีษิต่อผึSงสงูหากสมัผสั 
 
13.           ข้อพิจารณาในการกาํจดั 
ภาชนะบรรจุภณัฑท์ี�ปนเปืSอน ใหก้าํจดัเช่นเดยีวกบักากของเสยีอนัตราย หา้มนํากลบัมาใชใ้หม่ 
การกําจดัสารนั Sนตอ้งปฏบิตัติามกฏหมายและกฏเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งฉบบัปจัจุบนัและลกัษณะของสาร ณ เวลานั Sนๆ 
 
<*.           ขอ้มลูการขนส่ง 
UN 3278 Organophosphorus compound, toxic, n.o.s. 
 
<@.            ข้อมลูกฏเกณฑอื์)นๆ 
ไมม่ขีอ้มลู 
 
<0.            ข้อมลูอื)นๆ 
ขอ้มูลขา้งต้นมคีวามถูกต้องและเชื�อถอืไดต้ามข้อมูลและความคดิเหน็ของบรษิทั ณ วนัที�จดัทําเอกสาร อย่างไรกต็าม
ขอ้มูลและคําแนะนํานั Sนใหไ้วส้ําหรบัใหผู้ใ้ชไ้ดพ้จิารณาและตรวจสอบ ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชท้ี�จะพจิารณา
ความเหมาะสมของขอ้มลูนั Sนเพื�อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของผูใ้ช ้
 
ขอขอ้มลูเพิ �มเตมิไดจ้าก 
บรษิทั ไอ ซ ีพ ีลดัดา จาํกดั 
42 อาคารส่งเสรมิประกนัภยั ชั Sน 5 ถนนสุรวงศ ์ 
แขวงสี�พระยา เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท:์ (+66) 2029 9888 โทรสาร (+66) 2029 9886 
 


