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หมวดที่ 1: การบง่ชีส้ารเดีย่ว/สารผสม และบรษิทั/ผู้ประกอบการ 

1.1 ตวับง่ชีผ้ลติภณัฑ ์  

 ช่ือการค้า Multichem hsTn 

 หมายเลขอ้างองิ 04W26-10 

1.2 ลกัษณะการใชง้านสารเดีย่วหรอืสารผสม 

และขอ้จ ากดัการใชง้านทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 ลักษณะการใช้งาน น้ ายาส าหรับการตรวจวนิิจฉัยในหลอดทดลอง 

ส าหรับการใช้งานโดยผู้เช่ียวชาญเท่านั้น 

1.3 รายละเอยีดของผูจ้ดัเตรยีมเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั  

 การบง่ช้ีบริษัท Abbott GmbH & Co.KG 

Max-Planck-Ring 2 

6205 Wiesbaden 

เยอรมน ี

 โทรศพัท ์ (+49)-6122-58-0 

 อีเมล (ผู้ช านาญการ) qcsupport@technopathcd.com 

1.4 หมายเลขโทรศพัทฉ์กุเฉนิ  

 หมายเลขโทรฉุกเฉิน +353 (0) 61 525700 

หมวดที่ 2: การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

2.1 การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสม 

 กฎระเบยีบ (EC) เลขที ่1272/2008 (CLP) ไม่จัดว่าเป็นอนัตรายต่อการจัดหา/การใช้งาน 

  ไม่จัดว่าเป็นอนัตรายต่อการจัดหา/การใช้งาน 

2.2 องคป์ระกอบของฉลาก ไมต่้องด าเนินมาตรการใด ๆ 

2.3 ความเปน็อนัตรายอืน่ ๆ ประกอบด้วยวัสดุที่มตีน้ก าเนิดจากมนษุย์ 

หมวดที่ 3: องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเกีย่วกับสว่นผสม 

3.2 สารผสม  

 ค าอธิบาย: น้ ายาส าหรับการตรวจวนิิจฉัยในหลอดทดลอง สารละลายในน้ า 

ซีรัมของมนุษย์ทีค่งตวัแล้ว พร้อมสารวเิคราะหท์ี่ก าหนดในระดับที่ปรบัแล้ว 

 ส่วนประกอบที่เป็นอนัตราย: ผลิตภัณฑไ์ม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายในปริมาณที่สามารถรายงานได้ 

3.3 ขอ้มลูเพิม่เตมิ หน่วยของผู้บริจาคแต่ละหน่วยที่ใช้ในการเตรียมวัสดนุี้ได้รบัการทดสอบด้

วยวิธีการที่ผ่านการรับรองจากองคก์ารอาหารและยาแหง่สหรัฐอเมรกิา 

(United States Food and Drug Administration หรือ FDA) 

และพบว่าปลอดจากแอนติบอดีตอ่ HIV และ HCV และไมม่ีปฏิกริิยาต่อ 

HBsAg  
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หมวดที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล 

 

 

 

4.1 ค าอธบิายมาตรการปฐมพยาบาล  

 การสูดดม ให้ผูป้่วยได้รบัอากาศบริสุทธ์ิ ควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่มีอาการใด ๆ 

 การสัมผัสผิวหนัง ล้างผิวด้วยน้ าและสบู่ ถอดเส้ือผ้าที่เปื้อนสารออก 

 การสัมผัสดวงตา ล้างตาอย่างระมดัระวงัดว้ยน้ าเปล่าหลายนาที 

ควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่มีอาการใด ๆ 

 การกลนืกนิ ล้างปากดว้ยน้ า ควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่มอีาการใด ๆ 

4.2 อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุ ทัง้แบบเฉยีบพลนัและ 

ไมเ่ฉยีบพลนั 

ไม่ม ี

4.3 ขอ้บง่ชีก้รณทีีต่อ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลทนัทแีละการดแูล

เปน็พเิศษ 

ไม่ม ี

หมวดที่ 5: มาตรการผจญเพลงิ 

5.1 สารดบัเพลงิ  

 สารดับเพลงิที่เหมาะสม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ผงเคมี หรือละอองน้ า 

ดับเพลงิขนาดใหญ่ด้วยละอองน้ าหรอืโฟมชนิดทนต่อแอลกอฮอล ์ 

5.2 ความเปน็อนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารเดีย่วหรอืสารผสม ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ อาจมีสารตอ่ไปนีร้ั่วไหลออกมา 

ออกไซด์ของคาร์บอน (COx) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

5.3 ค าแนะน าส าหรบัเจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ ใช้วิธีการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพโดยรอบ 

สวมชุดป้องกันแบบเต็มตัวและเครื่องช่วยหายใจชนิดถังติดตัว (SCBA) 

เมื่อเข้าท าการดับเพลิง  

หมวดที่ 6: มาตรการจดัการเมือ่เกดิอุบตัเิหตุการหกรดรัว่ไหลของสาร 

6.1 ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณป์อ้งกนั 

และขัน้ตอนการปฏบิตัใินกรณฉีกุเฉนิ 

กันแยกสารที่รัว่ไหลและท าความสะอาดทันท ี

ดูหมวดที่ 8 ว่าดว้ยมาตรการปอ้งกนัเมือ่จัดการกบัการรัว่ไหล 

6.2 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม ห้ามปล่อยลงสู่ทอ่ระบายน้ า ท่อน้ าเสีย หรือแหล่งน้ า 

6.3 วธิกีารและวสัดสุ าหรบัการกกัเกบ็และท าความสะอาด ดูดซับดว้ยวัสดทุี่สามารถยึดเกาะเหลว (กระดาษช าระ ทราย ดินเบา 

สารยึดเกาะกรด สารยึดเกาะอเนกประสงค์ ข้ีเลื่อย) 

ก าจัดวัสดุทีป่นเปื้อนในลักษณะของเสียตามหมวดที่ 13 

เช็ดทั่วทัง้บริเวณดว้ยสารคลอโรส (Chloros) หรือสารฆ่าเช้ืออืน่ ๆ 

6.4 การอา้งถงึหวัขอ้อืน่ ๆ 8, 13  
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หมวดที่ 7: การจดัการและการเก็บรักษา 

7.1 ขอ้ควรระวงัเพือ่การจดัการอยา่งปลอดภยั ควรจัดการผลติภัณฑน์ี้ในลักษณะวัสดุที่มีโอกาสท าใหต้ิดเช้ือ เนื่องจาก 

ยังไมม่ีข้ันตอนวิธีการทดสอบที่สามารถรับประกันได้อย่างสมบรูณ์ว่า 

ผลิตภัณฑท์ี่ได้จากวัสดุทีม่ีตน้ก าเนิดจากมนุษย์จะไม่แพร่เช้ือทีท่ าให้ 

เกิดโรค 

ดูที่ข้อบงัคบั 2000/54/EC 

ว่าด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการชีววตัถุที่เปน็อนัตราย 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนงั และเนื้อเย่ือบุผิว 

เก็บให้พน้มือเดก็ 

ล้างมือกอ่นเริ่มและหลงัจากท างาน  

ท าความสะอาดพืน้ทีท่ างานดว้ยสารไฮโปคลอไรด์หรือสารฆ่าเช้ืออืน่ ๆ 

7.2 สภาวะการเกบ็รกัษาอยา่งปลอดภยั 

รวมถงึสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ดต้า่ง ๆ 

จัดเก็บด้วยการแช่แข็ง 

7.3 การใชง้านเฉพาะ ใช้ตามค าแนะน าการใช้งาน 

หมวดที่ 8: การควบคมุการรบัสมัผสั/การปอ้งกนัสว่นบุคคล 

8.1 คา่พารามเิตอรใ์นการควบคมุ  

8.1.1 คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัขณะปฏบิตังิาน ผลิตภัณฑ์นีไ้มม่ีวัสดทุี่มีค่าวิกฤตในปรมิาณที่ตอ้งไดร้ับการตรวจวัดในสถา

นทีท่ างาน 

8.2 การควบคมุการรบัสมัผสั  

8.2.1 การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกบัวัสดนุี้  

8.2.2 อปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล  

 การปอ้งกนัดวงตา/ใบหน้า แว่นตานริภัยตามที่แนะน า (EN166) 

 การปอ้งกนัมอื 

 

ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวทิง้ (EN374) 

 วัสดุทีใ่ช้ท าถงุมือ: ยางลาเท็กซ์/ยางธรรมชาต ิยางไนไตรล์ 

 ระยะเวลาในการซึมผ่านวัสดทุี่ใช้ท าถงุมือ: ความต้านทานของถงุมือจะไม่อยู่ในระดับวิกฤตหากใช้งานผลติภัณฑต์าม

ค าแนะน าการใช้งาน 

 การปอ้งกนัร่างกาย เส้ือคลุมปฏิบตัิการ 

 การปอ้งกนัการหายใจ โดยปกติไม่จ าเป็น 

8.2.3 การควบคมุการรบัสมัผสัดา้นสิง่แวดลอ้ม ไม่มีมาตรการพิเศษทีต่้องด าเนนิการ 

หมวดที่ 9: คณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี 

9.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตัเิบือ้งตน้ทางกายภาพและทางเคม ี

 สภาพปรากฏ ของเหลว 

 สี เหลืองอ าพนั 

 กลิ่น อ่อน 

 ค่าขีดจ ากัดของกลิ่น (ppm) ไมไ่ด้ระบ ุ

 pH (ค่า) 7.1-7.3 
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 จุดหลอมเหลว (°C)/จุดเยือกแข็ง (°C)  ประมาณ 0°C คล้ายกับน้ า  

 จุดเดือด/ช่วงการเดอืด (°C): ประมาณ 100°C คล้ายกบัน้ า 

 จุดวาบไฟ (°C) ไม่มีข้อมูล 

 อัตราการระเหย (BA = 1) ไมไ่ด้ระบ ุ

 ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ) ไม่มีข้อมูล 

 ช่วงขีดจ ากัดการระเบิด ไม่มีข้อมูล 

 ความดนัไอระเหย (mm Hg) ประมาณ 23 hPa คล้ายกบัน้ า 

 ความหนาแนน่ไอระเหย (อากาศ=1) ไมไ่ด้ระบ ุ

 ความหนาแนน่ (g/ml) ~ 1 

 ความสามารถในการละลาย (น้ า) ผสมรวมกับน้ าไดอ้ย่างสมบรูณ์  

 ความสามารถในการละลาย (สารอืน่) ไมไ่ด้ระบ ุ

 ค่าสัมประสิทธ์ิการแบ่งละลาย (n-Octanol/น้ า) ไมไ่ด้ระบ ุ

 อุณหภูมทิี่จุดติดไฟได้เอง (°C) ไมไ่ด้ระบ ุ

 อุณหภูมทิี่เกิดการสลายตวั (°C) ไมไ่ด้ระบ ุ

 ความหนืด (mPa.s) ไมไ่ด้ระบ ุ

 คุณสมบัตกิารระเบิด ไมร่ะเบิด  

 คุณสมบัตกิารออกซิไดซ ์ ไม่มีการออกซไิดซ ์

9.2 ขอ้มลูอืน่ ๆ ไม่ม ี

หมวดที่ 10: ความเสถยีรและความไวปฏกิริยิา 

10.1 ความไวปฏกิริยิา ไม่มีข้อมูล 

10.2 ความเสถยีรทางเคม ี ผลิตภัณฑ์นีค้งตวัเมื่ออยู่ในสภาวะการเก็บรกัษาตามที่แนะน า  

10.3 ความเปน็ไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีเ่ปน็อนัตราย จะไม่เกิดปฏิกริิยาพอลิเมอไรเซชันที่เปน็อันตราย 

10.4 สภาวะทีพ่งึหลกีเลีย่ง ไม่ม ี

10.5 วสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้ ไม่มีข้อมูล 

10.6 ผลติภณัฑท์ีเ่กดิการสลายตวัทีเ่ปน็อนัตราย ไม่มีข้อมูล 

หมวดที่ 11: ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

11.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

11.1.2 สารผสม 

 ความเปน็พิษเฉียบพลนั ไม่เข้าเกณฑก์ารจ าแนกประเภทตามข้อมูลทีม่ีอยู่ 

 การกัดกร่อน/การระคายเคอืงต่อผวิหนงั ไม่เข้าเกณฑก์ารจ าแนกประเภทตามข้อมูลทีม่ีอยู่ 

 การท าลายดวงตาอย่างรนุแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา ไม่เข้าเกณฑก์ารจ าแนกประเภทตามข้อมูลทีม่ีอยู่  

 การท าใหไ้วต่อการกระตุ้นอาการแพต้อ่ระบบทางเดินหายใจ/ผิวหนงั ไม่เข้าเกณฑก์ารจ าแนกประเภทตามข้อมูลทีม่ีอยู่ 

 การก่อให้เกิดการกลายพนัธ์ุของเซลล์สืบพันธ์ุ ไม่เข้าเกณฑก์ารจ าแนกประเภทตามข้อมูลทีม่ีอยู่ 
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 การก่อมะเรง็ ไม่เข้าเกณฑก์ารจ าแนกประเภทตามข้อมูลทีม่ีอยู่  

 ความเปน็พิษตอ่ระบบสืบพันธ์ุ ไม่เข้าเกณฑก์ารจ าแนกประเภทตามข้อมูลทีม่ีอยู่ 

 STOT-การรบัสัมผัสครั้งเดียว ไม่เข้าเกณฑก์ารจ าแนกประเภทตามข้อมูลทีม่ีอยู่ 

 STOT-การรบัสัมผัสซ้ า ไม่เข้าเกณฑก์ารจ าแนกประเภทตามข้อมูลทีม่ีอยู่ 

 ความเปน็อนัตรายจากการส าลัก ไม่เข้าเกณฑก์ารจ าแนกประเภทตามข้อมูลทีม่ีอยู่ 

 ผลกระทบตอ่สขุภาพและอาการ  

 การสัมผัสผิวหนัง คาดว่าไม่มีผลกระทบที่เปน็อันตรายที่มนีัยส าคัญ 

 การสัมผัสดวงตา คาดว่าไม่มีผลกระทบที่เปน็อันตรายที่มนีัยส าคัญ  

 การกลนืกนิ คาดว่าไม่มีผลกระทบที่เปน็อันตรายที่มนีัยส าคัญ  

11.2 ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีข้อมูล 

หมวดที่ 12: ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

12.1 ความเปน็พษิ ผลิตภัณฑ์นีไ้มม่ีส่วนผสมที่เปน็พษิต่อส่ิงแวดล้อมในปริมาณที่มีนัยส าคญั  

12.2 การคงอยูแ่ละความสามารถในการยอ่ยสลาย ผลิตภัณฑ์นี้ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว 

12.3 ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ ไม่มีการคาดการณ์ไว ้ 

12.4 การเคลือ่นยา้ยในดนิ คาดว่าผลติภัณฑ์นี้จะมกีารเคลื่อนย้ายในดนิในระดับสูง 

12.5 ผลการประเมนิ PBT และ vPvB ไม่มีข้อมูล 

12.6 ผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงคอ์ืน่ ๆ ไม่มีข้อมูล 

หมวดที่ 13: ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

13.1 วธิกีารบ าบดัของเสยี  

 ผลิตภัณฑ์: ก าจัดทิง้ในลักษณะของเสียที่อาจเปน็อนัตรายทางชีวภาพ 

และปฏิบตัติามกฎหมายต่อต้านมลพิษและกฎหมายอื่น ๆ 

ในประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบตัิตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ขอแนะน าให้คุณติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงาน (ท้องถิ่น) 

ที่เกี่ยวข้องและ/หรือบริษทัผู้ใหบ้รกิารก าจัดของเสียทีไ่ด้รบัการรบัรอง 

 บญัชรีายชือ่ของเสยีของยโุรป: 18 01 03 

 บรรจุภัณฑ์: ควรก าจัดตามกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ หรอืระดบัชาต ิ 

ต้องก าจัดบรรจุภัณฑ์ทีป่นเปื้อนด้วยวิธีการเดียวกบัการก าจัดผลติภัณฑ์  

วัสดุบรรจุภัณฑท์ี่ไม่มีการปนเปื้อนอาจน าไปรไีซเคิลได้ 

โปรดติดต่อขอข้อมลูเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการในพืน้ที่ของคุณ 

หมวดที่ 14: ขอ้มูลการขนสง่ 

14.1 หมายเลข UN ไม่มีข้อมูล 

14.2 ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ตาม UN ไม่มีข้อมูล 

14.3 ประเภทความเปน็อนัตรายตอ่การขนสง่ ไม่จัดว่าเป็นอนัตรายต่อการขนส่ง 

14.4 กลุม่การบรรจ ุ ไม่มีข้อมูล 

14.5 ความเปน็อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม ไม่มีข้อมูล 

14.6 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช ้ ไม่มีข้อมูล 



 

เอกสารข้อมลูความปลอดภัย 

ตามกฎระเบียบ (EC) เลขที ่1907/2006 (REACH) ภาคผนวก II 

เวอร์ชัน: 1 หน้า: 6/6 วันที่: 29/10/2019  

Multichem hsTn 

14.7 การขนสง่ปรมิาณมากตามภาคผนวก II ของ 

MARPOL73/78 และกฎขอ้บงัคบั IBC 

ไม่มีข้อมูล 

หมวดที่ 15: ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคับ 

15.1 ระเบยีบขอ้บงัคบั/กฎหมายดา้นความปลอดภยั  

สุขภาพ 

และสิง่แวดลอ้มส าหรบัสารเดีย่วหรอืสารผสมโดยเฉพาะ 

ข้อบังคับ 98/79/EC 

ว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ส าหรับการวนิิจฉัยในหลอดทดลอง  

15.2 การประเมนิความปลอดภยัทางเคม ี ไม่มีข้อมูล 

หมวดที่ 16: ขอ้มูลอืน่ ๆ 

ค าอธบิาย  

STOT Specific Target Organ Toxicity (ความเป็นพิษตอ่อวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง) 

  

 

เอกสารอา้งองิ: 

 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุดบิ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

จัดเตรียมโดย: Dr. J. J. Tobin, ChemHaz Solutions  อีเมล: info@chemhazsolutions.com 

 

เท่าที่เราทราบ ข้อมูลที่ให้ไวใ้นที่นี้เป็นข้อมูลที่ถกูตอ้งแลว้ อย่างไรกต็าม ผู้จัดเตรียมข้อมูลทีม่ีช่ือข้างต้นหรือบริษทัสาขาใด ๆ 

ของผู้จัดเตรียมข้อมูลดงักล่าวจะไมร่ับผิดใดกต็ามในส่วนความถกูตอ้งหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูทีใ่หไ้วใ้นที่นี้ 

การตัดสินใจข้ันสุดท้ายเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัสดใุด ๆ ถือเปน็ความรบัผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว 

วัสดุทั้งหมดอาจมีความเปน็อันตรายทีไ่ม่ทราบมากอ่นและควรใช้งานดว้ยความระมัดระวงั 

แม้ว่าจะมีการอธิบายถงึความเปน็อันตรายบางอย่างไวใ้นทีน่ี้ แต่เราไม่อาจรับประกนัได้ว่ามคีวามเป็นอนัตรายเฉพาะที่เราได้ระบุไว้เท่านั้น 


