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เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (SAFETY DATA SHEET) 
องิตามหลกัการของระบบสากลการจดักลุ่มความเป็นอนัตรายและการตดิฉลากทีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก (Globally 

Harmonised System of Classification and Labelling, GHS) 
 

๑. การบ่งชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลติ (Identification of the substance or 
mixture and of the supplier) 

๑.๑ ตวับ่งชีผ้ลติภณัฑต์ามระบบ GHS (GHS product identifier) 
 ชือ่ผลติภณัฑ ์ : Bioquell Biological Indicator 
 ชือ่ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ : Bioquell HPV-BI 
 ชนิดผลติภณัฑ ์ : ตวับ่งชีท้างชวีภาพ – Geobacillus stearothermophilus ATCC 

12980 
    
๑.๒ ขอ้แนะน าและขอ้จ ากดัต่างๆ ในการใชส้ารเดีย่วหรอืสารผสม 
 การใชท้ีร่ะบุไว ้ : ตวับ่งชีท้างชวีภาพส าหรบัใชเ้ฉพาะเพือ่วตัถุประสงคเ์กีย่วกบัไอไฮโดรเ

จนเพอรอ็กไซด ์ 
เพือ่การใชท้างอุตสาหกรรมและแบบมอือาชพีเท่าน้ัน 

    
๑.๓ รายละเอยีดผูผ้ลติ 
 การระบุเอกลกัษณบ์รษิทั : Bioquell UK Limited 
 ทีอ่ยู่ : 52 Royce Close 

West Portway 
Andover  
Hampshire, UK 
SP10 3TS 

 โทรศพัท ์ : +44 (0) 1264 835 835 
 โทรสาร : +44 (0) 1264 835 836 
 อเีมล (เจา้หนา้ที)่ :  Enquiries@Bioquell.com  
    
๑.๔ หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน 
 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินในระหว่างช ั่

วโมงท าการ 
: +44 (0) 1264 835 835 

(08.00 – 17.00 ตามเวลาจเีอ็มท ีวนัจนัทร ์– พฤหสับด,ี 08:00-
15.45 ตามเวลาจเีอ็มท ีวนัศุกร)์ 

๒. การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย (Hazards identification) 

 
๒.๑ การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอื

สารผสมตามระบบ GHS 
และขอ้มูลใน 
ระดบัชาตหิรอืระดบัภูมภิาค 

: ผลติภณัฑนี์ไ้ม่ไดจ้ดัอยู่ในประเภททีเ่ป็นอนัตรายตามระเบยีบขอ้ 
บงัคบัของ UN DG กฎระเบยีบ GHS 
หรอืมาตรฐานการสือ่สารอนัตรายของ OSHA 29 CFR 1910.1200 
Geobacillus stearothermophilus เป็นเชือ้ไม่กอ่โรค 

    

๒.๒ องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS : ไม่ม ี
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๓. องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนผสม 

๓.๒ สารผสม 

 ส่วนประกอบ: เลข C.A.S: 
 ภาชนะเหล็กกลา้ไรส้นิม ไม่เกีย่วขอ้ง 
 Geobacillus stearothermophilus ไม่เกีย่วขอ้ง 
 ถุงไทเวค (Tyvek) ไม่เกีย่วขอ้ง 
 ถุงสารดูดความชืน้  ไม่เกีย่วขอ้ง 

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures) 

๔.๑ บรรยายถงึวธิกีารปฐมพยาบาล 
 หากสูดหายใจเขา้ไป : คาดว่าไม่จ าเป็นตอ้งใหก้ารปฐมพยาบาล 
    
 ในกรณีของการสมัผสัทางผวิหนัง : คาดว่าไม่จ าเป็นตอ้งใหก้ารปฐมพยาบาล 
    
 ในกรณีของการสมัผสักบัดวงตา : คาดว่าไม่จ าเป็นตอ้งใหก้ารปฐมพยาบาล 
    
 หากกลนื : คาดว่าไม่จ าเป็นตอ้งใหก้ารปฐมพยาบาล 

๕. มาตรการผจญเพลงิ (Fire-fighting measures) 

๕.๑ สารดบัเพลงิทีห่า้มใช ้และสารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม 
 สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม : วสัดุเผาไหมไ้ดธ้รรมดา ใหใ้ชเ้คร ือ่งดบัเพลงิทีม่สีารดบัเพลงิคลาสเอ 

(เชน่ น ้า โฟม) 
 สารดบัเพลงิทีไ่ม่เหมาะสม : ไม่ทราบ 
    
๕.๒ ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึ ้

นจากสารเคม ี
: ไม่ม ี

    
๕.๓ อุปกรณป้์องกนัพเิศษและขอ้ควร

ระวงั ส าหรบันักผจญเพลงิ 
: ไม่มขีอ้ก าหนดจ าเพาะผลติภณัฑ ์

๖. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร (Accidental release measures) 

๖.๑ ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล 
อุปกรณป้์องกนัอนัตราย 
และขัน้ตอนการ 
ปฏบิตังิานฉุกเฉิน 

: ใหเ้ก็บรวบรวมวสัดุทีห่กใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

    
๖.๒ ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม : ไม่ม ี
    
๖.๓ วธิกีารและวสัดุส าหรบักกัเก็บและ

ท าความสะอาด (cleaning up) 
: ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้บรเิวณทีไ่ดส้มัผสักบัสปอรโ์ดยตรงโดยใชส้

ารฆ่าเชือ้ชนิดฆ่าสปอร ์
ใหท้ิง้วสัดุทีเ่ก็บรวบรวมน้ันโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปไดต้ามขอ้บงัคบั
ทอ้งถิน่/รฐั/รฐับาลกลาง 
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๗. การขนถ่าย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา (Handling and storage) 

๗.๑ ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นยา้ย 
ใชง้าน 
และการเก็บรกัษาอย่างปลอดภยั 

: ไม่มขีอ้ก าหนดจ าเพาะผลติภณัฑ ์

    
๗.๒ สภาวะการเก็บรกัษาอย่างปลอดภยั รวมทัง้ขอ้หา้มในการเก็บรกัษาสารทีเ่ขา้กนัไม่ได ้

(incompatibility) 
 อุณหภูมกิารเก็บรกัษา : ใหเ้ก็บรกัษาทีอุ่ณหภูมโิดยรอบ (ambient temperature) (2-

25°ซ) ในบรรจภุณัฑด์ ัง้เดมิ 
    
 สภาวะการเก็บรกัษา : เก็บผลติภณัฑใ์หห้่างจากสารท าใหไ้รเ้ชือ้และของเหลว 
    
๗.๓ การใชป้ลายทางทีจ่ าเพาะ : นอกจากการใชท้ีก่ล่าวถงึในหวัขอ้ 1.2 แลว้ 

ไม่มกีารก าหนดการใชจ้ าเพาะอืน่ๆ 
กรุณาตดิต่อซพัพลายเออรส์ าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

๘. การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนั ส่วนบุคคล (Exposure controls/personal 
protection) 

๘.๑ ค่าต่างๆ ทีใ่ชค้วบคุม (control parameters) การรบัสมัผสั 
๘.๑.๑ ค่าจ ากดัการสมัผสั : ไม่เกีย่วขอ้ง 
    
๘.๒ การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่หม

าะสม 
: ไม่เกีย่วขอ้ง 

    
๘.๓ มาตรการป้องกนัส่วนบุคคล เชน่ อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเป็นตน้ 
 การป้องกนัตา/ใบหนา้ : ไม่เกีย่วขอ้ง 
    
 การป้องกนัมอื 

 

: ถุงมอืชนิดไนไทรล ์

    
 การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ : ไม่เกีย่วขอ้ง 
    
 อุปกรณป้์องกนัอืน่ๆ : ไม่เกีย่วขอ้ง 

๙. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and chemical properties) 

๙.๑ ลกัษณะทั่วไป เชน่ สถานะทางกายภาพ และส ี
เป็นตน้ 

: ไวทก์ารด์ 

๙.๒ กลิน่ : ไม่เกีย่วขอ้ง 
๙.๓ ค่าขดีจ ากดัของกลิน่ทีร่บัได ้(odour 

threshold limit) 
 ไม่เกีย่วขอ้ง 

๙.๔ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) : ไม่เกีย่วขอ้ง 
๙.๕ จดุหลอมเหลวและจดุเยอืกแข็ง (melting 

point/freezing point) 
: ไม่เกีย่วขอ้ง 
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๙.๖ จดุเดอืดเร ิม่ตน้ และชว่งของการเดอืด (initial 
boiling point and boiling range) 

: ไม่เกีย่วขอ้ง 

๙.๗ จดุวาบไฟ (flash point) : ไม่เกีย่วขอ้ง 
๙.๘ อตัราการระเหย (evaporation rate) : ไม่เกีย่วขอ้ง 
๙.๙ ความสามารถในการลุกตดิไฟไดข้องของแข็ง 

และกา๊ซ (flammability (solid, gas)) 
: ไม่เกีย่วขอ้ง 

๙.๑๐ ค่าขดีจ ากดัสูงสุดและต ่าสุดของความไวไฟ 
หรอืค่าจ ากดัสูงสุดและต ่าสุดของการระเบดิ 
(upper/lower flammability or 
explosive limits) 

: ไม่เกีย่วขอ้ง 

๙.๑๑ ความดนัไอ (vapour pressure) : ไม่เกีย่วขอ้ง 
๙.๑๒ ความหนาแน่นไอ (vapour density) : ไม่เกีย่วขอ้ง 
๙.๑๓ ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(relative density) : ไม่เกีย่วขอ้ง 
๙.๑๔ ความสามารถในการละลายได ้(solubility) : ไม่เกีย่วขอ้ง 
๙.๑๕ ค่าสมัประสทิธิก์ารละลายของสารในช ัน้ของ 

n-octanol ต่อน ้า (partition coefficient : 
n-octanol/water) 

: ไม่เกีย่วขอ้ง 

๙.๑๖ อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟไดเ้อง (auto-ignition 
temperature) 

: ไม่เกีย่วขอ้ง 

๙.๑๗ อุณหภูมขิองการสลายตวั (decomposition 
temperature) 

: ไม่เกีย่วขอ้ง 

๙.๑๘ ความหนืด (viscosity) : ไม่เกีย่วขอ้ง 

๑๐. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา (Stability and reactivity) 

๑๐.๑ การเกดิปฏกิริยิา : ไม่เกีย่วขอ้ง 
    
๑๐.๒ ความเสถยีรทางเคม ี : เสถยีร 
    
๑๐.๓ ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิ

าอนัตราย 
: ไม่ม ี

    
๑๐.๔ สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : ป้องกนัการเยอืกแข็ง 

อุณหภูมเิกนิ 25°ซ หรอืต ่ากว่า 2°ซ ในระหว่างการเก็บรกัษา 
    
๑๐.๕ วสัดุทีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : ไม่ม ี
    
๑๐.๖ ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิ

จากการสลายตวั 
: ไม่เกีย่วขอ้ง 

๑๑. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา (Toxicological information) 

๑๑.๑ อาการปรากฏทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะทางกายภาพ ทางเคมแีละทางพษิวทิยา 
 การกดักรอ่น/การระคายเคอืงผวิหนัง : ไม่เกีย่วขอ้ง 
 การท าลายดวงตา/การระคายเคอืงตา

ทีร่า้ยแรง 
: ไม่เกีย่วขอ้ง 

 ความสามารถในการกดักรอ่น : ไม่เกีย่วขอ้ง 
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๑๑.๒ ผลกระทบเฉียบพลนัและทีเ่กดิขึน้ภายหลงั (delayed and immediate effects) 
 การท าใหแ้พ ้ : ไม่เกีย่วขอ้ง 
 ความเป็นพษิจากการใหซ้ า้ๆ : ไม่เกีย่วขอ้ง 
 การกอ่มะเรง็ : ไม่เกีย่วขอ้ง 
 การกอ่กลายพนัธุ ์ : ไม่เกีย่วขอ้ง 
 ความเป็นพษิต่อการสบืพนัธุ ์ : ไม่เกีย่วขอ้ง 
 ความเป็นพษิต่ออวยัวะเป้าหมายจ าเพ

าะ - การสมัผสัคร ัง้เดยีว 
: ไม่เกีย่วขอ้ง 

    
๑๑.๓ ค่าความเป็นพษิทีว่ดัเป็นตวัเลข 
 ความเป็นพษิทางปากเฉียบพลนั : ไม่เกีย่วขอ้ง 
 ความเป็นพษิเมือ่สูดหายใจเขา้ไปแบบ

เฉียบพลนั 
: ไม่เกีย่วขอ้ง 

 ความเป็นพษิต่อผวิหนังแบบเฉียบพลั
น 

: ไม่เกีย่วขอ้ง 

๑๒. ขอ้มูลดา้นนิเวศวทิยา (Ecological information) 

 ผลติภณัฑไ์ม่มอีนัตรายทางนิเวศวทิยาทีท่ราบ 

๑๓. ขอ้พจิารณาในการก าจดั (Disposal considerations) 

13.1 วธิกีารจดัการของเสยี : ใหท้ิง้ Bioquell HPV-BI ทีใ่ชแ้ลว้ตามนโยบายของสถานทีข่องท่าน 
น่ึงผลติภณัฑด์ว้ยหมอ้น่ึงอดัไอน ้าที ่121°ซ เป็นเวลา 30 นาท ี
กอ่นทิง้หรอืเผา 

    
13.2 ขอ้มูลเพิม่เตมิ : ไม่ม ี

๑๔. ขอ้มูลการขนส่ง (Transport information) 

 ไม่มขีอ้บงัคบัการขนส่งขององคก์ารสหประชาชาต ิ/ รฐับาลกลาง (CFR) 

๑๕. ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั (Regulatory information) 

๑๕.๑ ใหร้ะบุกฎระเบยีบทางดา้นความปลอดภยั สุขภาพ และสิง่แวดลอ้มเป็นการเฉพาะกบัผลติภณัฑน์ั้น 
 ACDP : จดัหมวดหมู่ตาม ACDP เป็นสารไม่กอ่โรค 
 อนัตรายท าใหเ้กดิไฟไหม ้ : ไม่ 
 อนัตรายจากความดนั : ไม่ 
 สารเคมที าปฏกิริยิา (Reactivity 

Hazard) 
: ไม่ 

 อนัตรายทนัท ี : ไม่ 

 อนัตรายล่าชา้ : ไม่ 
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๑๖. ขอ้มูลอืน่ๆ รวมทัง้ขอ้มูลการจดัท าและการปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
(Other information) 

 การปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนั: 
หวัขอ้ต่อไปน้ีไดร้บัการปรบัใหเ้ป็
นปัจจุบนัในการปรบัแกฉ้บบัที ่1 
ของเอกสารน้ี 

: ณ เดอืนตุลาคม 2020: 1 
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 ขอ้มูลเพิม่เตมิ : ไม่ม ี
    
 ขอ้มูลทีม่อียู่ในสิง่จดัพมิพฉ์บบันีห้รอืตามทีจ่ดัหาใหแ้กผู่ใ้ชด้ว้ยประการอืน่ใดน้ันเชือ่ว่าถูกตอ้งแม่นย าและใหด้ว้ยเจ

ตนาสุจรติ แต่ไม่ใชเ่พือ่ใหผู้ใ้ชพ้อใจในความเหมาะสมของผลติภณัฑเ์พือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะของตนเอง Bioquell 
ไม่รบัประกนัเกีย่วกบัความเหมาะสมของผลติภณัฑเ์พือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะใดๆ 
และการรบัประกนัหรอืสภาวะโดยนัยใดๆ (โดยกฎหมายหรอืประการอืน่ใด) 
น้ันถูกแยกออกไปยกเวน้ในขอบเขตทีก่ฎหมายป้องกนัไม่ใหแ้ยกออกไป Bioquell 
ไม่ยอมรบัความรบัผดิต่อความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 
(นอกเหนือจากทีเ่กดิจากการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บส่วนบุคคลซึง่เกดิจากผลติภณัฑท์ีบ่กพรอ่ง หากพสิูจนแ์ลว้) 
ซึง่เป็นผลมาจากความเชือ่ถอืในขอ้มูลนี ้เสรภีาพภายใตส้ทิธบิตัร 
ลขิสทิธิแ์ละการออกแบบไม่ใชส่ิง่ทีส่ามารถทกึทกัเอาได ้

 


