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หมวดที ่1: ขอ้มูลสารเดีย่ว/สารผสม และบรษิทั/ผูร้บัผดิชอบ 

1.1 ขอ้มลูผลติภณัฑ ์  

 ชือ่ทางการคา้ Multichem WBT 

 หมายเลขอา้งองิ 05P77-10 ,04S16-10 

1.2 การใชส้ารเดีย่วหรอืสารผสมทีร่ะบวุา่เก ีย่วขอ้ง 

และการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม 

 

 การใชง้านทีร่ะบ ุ ตวัท าปฏกิริยิาทีใ่ชต้รวจวนิจิฉัยโรคภายนอกรา่งกาย 

ส าหรับการใชเ้ฉพาะผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้ 

1.3 รายละเอยีดผูจ้ดัท าเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั  

 ขอ้มลูบรษัิท Abbott GmbH & Co.KG 

Max-Planck-Ring 2 

65205 Wiesbaden 

Germany 

 โทรศพัท ์ (+49)-6122-58-0 

 อเีมล (ผูม้อี านวจ) qcsupport@technopathcd.com 

1.4 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ  

 เบอรโ์ทรศพัทฉุ์กเฉนิ +353 (0) 61 525700  

หมวดที ่2: ขอ้มูลความเป็นอนัตราย 

2.1 การจ าแนกสารเดีย่วหรอืสารผสม 

 Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) ไมจั่ดวา่เป็นอนัตรายในการจัดหา/ใชง้าน 

 Directive 67/548/EEC และ Directive 

1999/45/EC 

ไมจั่ดวา่เป็นอนัตรายในการจัดหา/ใชง้าน 

 

2.2 สว่นประกอบของฉลาก ไมม่มีาตรการก าหนดไว ้

   

2.3 ความเป็นอนัตรายอืน่ๆ มสีารทีม่แีหลง่ก าเนดิจากมนุษย ์

หมวดที ่3: สว่นประกอบ/ขอ้มูลสว่นผสม 

3.2 สารผสม  

 ค าอธบิาย: 

 

ตวัท าปฏกิริยิาทีใ่ชต้รวจวนิจิฉัยโรคภายนอกรา่งกาย สารละลายในน ้า 

เซลลเ์ม็ดเลอืดแดงมนุษยท์ีแ่ยกและท าใหเ้สถยีรดว้ยการปรับระดบัสา

รทีว่เิคราะหท์ีร่ะบไุว ้

 

 สว่นประกอบอนัตราย: ผลติภัณฑน์ีไ้มม่สีว่นประกอบอนัตรายในปรมิาณทีต่อ้งรายงาน 

 

3.3 ขอ้มลูเพิม่เตมิ ผูใ้หส้ารแตล่ะคนทีใ่ชใ้นการเตรยีมการวสัดนุีไ้ดร้ับการทดสอบดว้ยวธิกี

ารทีอ่งคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมรกิา (FDA) 

อนุมตัแิละพบวา่เป็นลบกบัแอนตบิอดีข้อง HIV และ HCV 

และไมเ่กดิปฏกิริยิาตอ่ HBsAg  

   

หมวดที ่4: มาตรการปฐมพยาบาล 
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4.1 ค าอธบิายมาตรการปฐมพยาบาล  

 การหายใจ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ปรกึษาแพทยเ์มือ่มอีาการ 

 การสมัผสัทางผวิหนัง ลา้งผวิดว้ยสบูแ่ละน ้า ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือน 

 การสมัผสัทางตา ลา้งน ้าหลายนาทดีว้ยความระมดัระวงั 

ปรกึษาแพทยเ์มือ่มอีาการ 

 การกลนืกนิ บว้นปากดว้ยน ้าเปลา่ ปรกึษาแพทยเ์มือ่มอีาการ 

4.2 อาการทีส่ าคญัทีส่ดุและผลทีต่ามมา 

ท ัง้แบบเฉยีบพลนัและทีเ่กดิขึน้ภายหลงั 

 

ไมม่ ี 

4.3 ขอ้บง่ชีใ้นการพบแพทยโ์ดยทนัทแีละการรกัษาเป็นพเิศษที่

จ าเป็น 

ไมม่ ี

หมวดที ่5: มาตรการดบัเพลงิ 

5.1 สารดบัไฟ  

 สารดบัไฟทีเ่หมาะสม คารบ์อนไดออกไซด ์แป้ง หรอืสเปรยน์ ้า 

ดบัไฟทีม่ขีนาดใหญก่วา่ดว้ยสเปรยน์ ้าหรอืโฟมทีท่นแอลกอฮ

อล ์ 

5.2 ความเป็นอนัตรายพเิศษอนัเนือ่งมาจากสารเดีย่วหรอืสารผสม ในกรณีทีเ่กดิเพลงิไหม ้อาจมกีารปลอ่ยสารตอ่ไปนี:้ 

คารบ์อนออกไซด ์(COx), ไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) 

5.3 ค าแนะน าส าหรบันกัดบัเพลงิ ใชว้ธิกีารดบัไฟทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มนัน้ๆ 

สวมชดุป้องกนัเต็มรปูแบบและชดุชว่ยหายใจชนดิสะพายหลงั 

(SCBA) เมือ่ดบัไฟ  

หมวดที ่6: มาตรการเมือ่เกดิการปลดปลอ่ยสารโดยอุบตัเิหตุ 

6.1 ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณป้์องกนั 

และการปฏบิตัเิม ือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ 

แยกปรมิาณทีห่กออกและท าความสะอาดทนัท ี

โปรดดหูมวดที ่8 

ส าหรับมาตรการป้องกนัเมือ่จัดการกบัการรั่วไหล 

6.2 ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ไปในทอ่ระบายน ้า ทอ่น ้าเสยี หรอืทางน ้า 

6.3 วธิกีารและวสัดสุ าหรบัจ ากดัการแพรก่ระจายและท าความสะอ

าด 

ซบัดว้ยวสัดดุดูซบัของเหลว (ผา้ขนหนู ทราย ดนิเบา 

ตวัดดูซบักรด ตวัดดูซบัเอนกประสงค ์ขีเ้ลือ่ย) 

ทิง้วสัดปุนเป้ือนในลกัษณะของเสยีตามหมวดที ่13 

เชด็บรเิวณนัน้ดว้ยสารฆา่เชือ้ทีม่สีว่นผสมของคลอรนีหรอืสาร

ฆา่เชือ้อืน่ๆ 

6.4 การอา้งองิหมวดอืน่ๆ 8, 13  

หมวดที ่7: การจดัการและการเก็บรกัษา 

7.1 ขอ้ควรระวงัส าหรบัการใชง้านทีป่ลอดภยั ควรจัดการผลติภัณฑน์ีโ้ดยถอืวา่อาจเป็นสารตดิเชือ้ 

ทัง้นีเ้นือ่งจากยังไมม่วีธิกีารทดสอบใดทีท่ราบซึง่สามารถใหก้

ารรับรองไดอ้ยา่งสมบรูณ์วา่ผลติภัณฑท์ีส่กดัจากสิง่ทีม่ตีน้ก าเ

นดิจากมนุษยจ์ะไมส่ง่ผา่นเชือ้ทีท่ าใหเ้กดิโรค 

โปรดด ูDirective 2000/54/EC 

ส าหรับขอ้มลูการใชง้านสารอนัตรายทางชวีภาพ 

หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา ผวิหนัง และเยือ่เมอืกบผุวิ 

เก็บใหพ้น้มอืเด็ก 

ลา้งหนา้กอ่นพกัหรอืหลงัจากใชง้าน  

ท าความสะอาดทีท่ างานดว้ยไฮโปคลอไรดห์รอืสารฆา่เชือ้อืน่

ๆ 

 

7.2 สภาพการจดัเก็บทีป่ลอดภยั รวมถงึสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้ แชแ่ข็ง 

7.3 การใชง้านข ัน้สดุทา้ยเฉพาะอยา่ง ใชต้ามค าแนะน าการใชง้านนัน้ๆ 
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หมวดที ่8: การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบุคคล  

8.1 คา่ตา่งๆ ทีใ่ชค้วบคมุ  

8.1.1 คา่ขดีจ ากดัทีย่อมใหร้บัสมัผสัไดใ้นขณะปฏบิตังิาน ผลติภัณฑน์ีไ้มม่ปีรมิาณสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่วกิฤตใดๆ 

ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบในสถานปฏบิตังิาน 

   

8.2 การควบคมุการรบัสมัผสั  

8.2.1 การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม ไมเ่กีย่วขอ้งส าหรับสารนี ้ 

8.2.2 อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล  
 การป้องกนัดวงตาและใบหนา้ 

 

แนะน าใหส้วมแวน่ตานริภัย (EN166) 

 การป้องกนัมอื 

 

ถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ (EN374) 

 วสัดทุ าถงุมอื ลาเท็กซ ์ยางธรรมชาต ิยางไนไตรล์ 
 ระยะเวลาการซมึผา่นของวสัดถุงุมอื: ความทนทานของถงุมอืไมส่ าคญัเมือ่ผลติภัณฑนั์น้ถกูใชง้านตาม

ค าแนะน า 
 การป้องกนัรา่งกาย เสือ้กาว 
 การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ ไมไ่ดก้ าหนดไวโ้ดยปกต ิ
   

8.2.3 การควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ไมม่มีาตรการพเิศษก าหนดไว ้

หมวดที ่9: คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

9.1 ขอ้มลูเก ีย่วกบัคณุสมบตัทิางกายภาพและเคมเีบือ้งตน้  

 ลกัษณะปรากฏ  ของเหลว 

 ส ี แดง 

 กลิน่ ออ่น 

 ระดบัเริม่รับรูก้ลิน่ (ppm) ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 pH (คา่) 7.3 – 7.5. 

 จดุหลอมเหลว (°C) / จดุเยอืกแขง็ (°C)  คลา้ยน ้า ประมาณ 0°C  

 จดุเดอืด / ชว่งของการเดอืด (°C): คลา้ยน ้า ประมาณ 100°C 

 จดุวาบไฟ (°C) ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 อตัราการระเหย (BA = 1) ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้(ของแข็ง, กา๊ซ) ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 คา่จ ากดัสงูสดุและต า่สดุของการระเบดิ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 ความดนัไอ (mm Hg) คลา้ยน ้า ประมาณ 23 hPa 

 ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 ความหนาแน่น (g/ml) ~ 1 

 ความสามารถในการละลายได ้(น ้า) ผสมกบัน ้าไดอ้ยา่งสมบรูณ์  

 ความสามารถในการละลายได ้(อืน่ๆ) ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสาร (n-octanol ตอ่น ้ า) ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง (°C) ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 อณุหภมูขิองการสลายตวั (°C) ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 ความหนดื (mPa.s) ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

 คณุสมบตักิารระเบดิ ไมร่ะเบดิ  

 คณุสมบตัดิ ้ านออกซไิดซ ์ ไมอ่อกซไิดซ ์

9.2 ขอ้มลูอืน่ๆ ไมม่ ี

หมวดที ่10: ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

10.1 การเกดิปฏกิริยิา ไมม่เีทา่ทีท่ราบ 



 

 เอกสารข้อมลูความปลอดภัย 
 ตาม Regulation  (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II 

 

เวอร์ชัน: 2 หนา้: 4/5 วนัที ่08/01/2019 

Multichem WBTth 

10.2 ความเสถยีรทางเคม ี ผลติภัณฑน์ีเ้สถยีรตามสภาพการจัดเกบ็ทีแ่นะน า  

10.3 ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตราย ไมเ่กดิปฏกิริยิาโพลเิมอร ์

10.4 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง ไมม่ ี

10.5 วสัดทุ ีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้ ไมม่เีทา่ทีท่ราบ 

10.6 สารทีเ่กดิจากการสลายตวัซึง่เป็นอนัตราย ไมม่เีทา่ทีท่ราบ 

หมวดที ่11: ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 
11.1 ขอ้มลูดา้นผลทางพษิวทิยา 

 
11.1.2 สารผสม 

 ความเป็นพษิแบบเฉียบพลนั จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท  

 การระคายเคอืง จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท 

 การกดักรอ่น จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท  

 การท าใหไ้วตอการกระตุน้อาการแพ ้ จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท 

 ความเป็นพษิเรือ้รัง จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท 

 การกอ่มะเร็ง จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท  

 การกลายพนัธุ ์ จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท 

 ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์ จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท 

 STOT-การรบัสมัผสัคร ัง้เดยีว จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท 

 STOT-การรบัสมัผสัซ า้ จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท 

 ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั จากขอ้มลูทีม่อียู ่ไมต่รงตามเกณฑก์ารแบง่ประเภท 

 

 ผลตอ่สขุภาพและอาหาร  

 การสมัผสัทางผวิหนงั ไมม่กีารคาดการณ์ผลทีเ่ป็นอนัตรายอยา่งมนัียส าคญั 

 การสมัผสัทางตา ไมม่กีารคาดการณ์ผลทีเ่ป็นอนัตรายอยา่งมนัียส าคญั  

 การกลนืกนิ ไมม่กีารคาดการณ์ผลทีเ่ป็นอนัตรายอยา่งมนัียส าคญั  

   

11.2 ขอ้มลูอืน่ๆ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

หมวดที ่12: ขอ้มูลดา้นสิง่แวดลอ้ม 

12.1 ความเป็นพษิ ผลติภัณฑน์ีไ้มม่สีว่นผสมทีเ่ป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้มในปรมิาณทีม่นัียส าคญั  

12.2 การตกคา้งยาวนานและการยอ่ยสลาย ผลติภัณฑน์ีย้อ่ยสลายไดต้ามธรรมชาตใินทนัท ี

12.3 ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ ไมม่เีทา่ทีค่าดการณ์  

12.4 การเคลือ่นยา้ยในดนิ ผลติภัณฑน์ีค้าดวา่จะสามารถเคลือ่นยา้ยในดนิไดส้งู 

12.5 ผลการประเมนิลกัษณะความเป็นสาร PBT และ 

vPvB 

ไมเ่กีย่วขอ้ง 

12.6 ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

   

หมวดที ่13: ขอ้มูลการก าจดัผลติภณัฑ ์

13.1 วธิกีารก าจดัของเสยี  

 ผลติภณัฑ:์ การก าจัดของเสยีทีอ่าจเป็นอนัตรายทางชวีภาพโดยปฏบิตัติามการป้องกั

นมลพษิและกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามกฎ 

เราขอแนะน าใหค้ณุตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง (ในทอ้งที)่ 

และ/หรอืบรษัิทก าจัดของเสยีทีไ่ดร้ับอนุมตัเิพือ่ขอขอ้มลู 

 

 รายชือ่ของเสยีของยโุรป: 18 01 03. 

 



 

 เอกสารข้อมลูความปลอดภัย 
 ตาม Regulation  (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II 

 

เวอร์ชัน: 2 หนา้: 5/5 วนัที ่08/01/2019 

Multichem WBTth 

 บรรจภุัณฑ:์ การก าจัดควรเป็นไปตามกฎหมายในทอ้งที ่รัฐ หรอืประเทศนัน้ๆ  

บรรจภุัณฑท์ีป่นเป้ือนตอ้งถกูก าจัดในลกัษณะเดยีวกบัผลติภัณฑ ์ 

บรรจภุัณฑท์ีไ่มป่นเป้ือนมสามารถรไีซเคลิได ้
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารทอ้งทีเ่พือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 

หมวดที ่14: ขอ้มูลการขนสง่ 

 

14.1 หมายเลขสหประชาชาต ิ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

14.2 ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ของสหประชาชาต ิ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

14.3 ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรบัการขนสง่ ไมจั่ดวา่เป็นอนัตรายในการขนสง่ 

14.4 กลุม่การบรรจ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

14.5 อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม ไมเ่กีย่วขอ้ง 

14.6 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช ้ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

14.7 
การขนสง่จ านวนมากตาม Annex II ของ 

MARPOL73/78 และ IBC Code 
ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

หมวดที ่15: ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

15.1 กฎหมาย/ระเบยีบขอ้บงัคบัทางดา้นความปลอดภยั 

สขุภาพ 

และสิง่แวดลอ้มเฉพาะกบัสารเดีย่วหรอืสารผสมน ัน้ 

 

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ใีชต้รวจวนิจิฉัยโรคภายนอกรา่งกาย 

Directive 98/79/EC  

 

15.2 การประเมนิความปลอดภยัทางเคม ี ไมเ่กีย่วขอ้ง 

หมวดที ่16: ขอ้มูลอืน่ๆ 

 

ค าบรรยาย  

 STOT ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง 

  

 

ขอ้มลูอา้งองิ: 

 เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยวตัถดุบิ 

 

ฉลากภาชนะมเีบนโซฟีโนน 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

จัดเตรยีมโดย: ดร. J. J. Tobin บรษัิท ChemHaz Solutions  อเีมล: info@chemhazsolutions.com  

 

เพือ่ความรูค้วามเขา้ใจทีด่ทีีส่ดุ ขอ้มลูทีม่อียูใ่นทีน่ีถ้กูตอ้ง อยา่งไรก็ตาม 

บรษัิทจัดหาทีม่ชี ือ่อยูข่า้งตน้หรอืบรษัิทสาขาจะไมร่ับผดิในกรณีใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากความถกูตอ้ง หรอืความสมบรูณ์ของขอ้มลูทีม่อียูใ่นทีน่ี ้

การตดัสนิใจขัน้สดุทา้ยของความเหมาะสมของวสัดถุอืเป็นความรับผดิชอบของผูใ้ชแ้ตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

วสัดทุัง้หมดอาจมอีนัตรายทีไ่มท่ราบและควรใชอ้ยา่งระมดัระวงั แมว้า่จะไดอ้ธบิายอนัตรายไวใ้นทีน่ีแ้ลว้ 

เราไมส่ามารถรับประกนัวา่จะไมม่อีนัตรายใดๆ เลย 


