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1 
  บัญชีสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลหัวไทร 

 

ล าดับ ชื่อสาร หน่วยงานที่พบ 

1 -Ethyl alcohol 95 % 
-Ethyl alcohol 70 % 

- งานเภสัชกรรม/งานเวชศาสตร์ 
- งานเภสัชกรรม/งานผู้ป่วยใน 
- ทุกแผนกที่มีการบริการผู้ป่วย 

2 Chlorine - ระบบบ าบัดน  าเสีย 
- ระบบประปา 

3 Iodine - งานห้องผ่าตัด 
- งานชันสูตร 
- ทุกแผนกที่มีการบริการผู้ป่วย 

4 Formaldehyde - งานชันสูตร 
- งานห้องผ่าตัด 
- คลินิกพิเศษ 
- งานเภสัชกรรม 

5 ปรอท ( Mercury) 
(อยู่ในปรอทวัดไข้และเครื่องวัด BP  
แบบมือบีบอมัลกัมอุดฟัน) 

- งานผู้ป่วยนอก/งานผู้ป่วยใน 
- งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
- งานห้องคลอด 
- งานห้องผ่าตัด 
- คลินิกพิเศษ 
- งานเวชศาสตร์ 
- งานทันตกรรม 

6 Film Developer Auto  - งานทันตกรรม 

7 Film Fixer  Auto - งานทันตกรรม 
8 EDTA น  ายาคลองรากฟัน - งานทันตกรรม 
9 Sodium hypochlorite น  ายาล้างคลองราก

ฟัน 
- งานทันตกรรม  
- งานเภสัชกรรม 

10 POSEQUAT RTU Disinfectant - งานทันตกรรม 
11 Deterzyme น  ายาแช่เครื่องมือ   - งานทันตกรรม 
12 Isoflurane - งานห้องคลอด 

- งานห้องผ่าตัด 
13 Nitrous Oxide - งานห้องผ่าตัด 
14 Hydrogen peroxide - งานเภสัชกรรม 
15 Tinner  - งานซ่อมบ ารุง 
16 Chlorhexidine 

 
- หน่วยงานที่มีการใช้น  ายาล้างมือฆ่าเชื อ 
- ใช้เป็นน  ายาบ้วนปากงานทันตกรรม 
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2 ล าดับ ชื่อสาร หน่วยงานที่พบ 

17 น  ายาท าความสะอาดพื นห้องน  า 
     - Hudrochloric acid 
     - Citric acid 
     - Ethoxylated alcohol 

- งานบริการท าความสะอาด 
- งานจ่ายกลาง  
- โรงครัว  
- PCU4 
- งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
- ตามหน่วยงานต่างๆ  

18 น  ายาล้างห้องน  า  
     - Hudrochloric acid 
     - Ethoxylated alcohol 
     - Surfactant 
     - Citric acid 

- งานบริการท าความสะอาด 
- งานจ่ายกลาง  
- โรงครัว  
- PCU4 
- งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
- ตามหน่วยงานต่างๆ  

19 น  ายาท าความสะอาดพื น 
    - Sodium Lauryl Ether Sulfate 
    - Linear Alkyl Benzene Sulfate  
    - Sodium Salt 

- งานบริการท าความสะอาด 
- PCU4 
- ตามหน่วยงานต่างๆ 

20 น  ายาเช็ดกระจก 
    - Isopropyl alcohol 
    - Ethylene glycol monobutyleth 
    - Sodium lauryl ether sulfate   

- งานบริการท าความสะอาด 
- งานผู้ป่วยใน  
- งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
- งานห้องคลอด 
- โรงครัว 
- PCU 4 
- ตามหน่วยงานต่างๆ 

21 น  ายาเคลือบเงาพื น - งานบริการท าความสะอาด 
22 น  ายาดับกลิ่นฆ่าเชื อ Benzachonium 

Chloride 
- งานบริการท าความสะอาด 

23 น  ายาซักฟอกขาว 
     - Sodium chloride 

- งานซักฟอก 
- งานเอ็กซเรย์ 
- งานชันสูตร 

24 น  ายาซักผ้าขาว - งานบริการท าความสะอาด 
25 ผงซักฟอก  

    - Citric Acid 
    - Acrylic Acid 
    - Maleie Acid 

- งานซักฟอก 

26 น  ายาล้างมือ Carbopol, Triclosan - งานจ่ายกลาง 
27 สบู่เหลวล้างมือ  - งานบริการท าความสะอาด 
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3 ล าดับ ชื่อสาร หน่วยงานที่พบ 

- PCU 4 
- งานแผนไทย 
- ทุกแผนกที่มีการบริการผู้ป่วย 

28 Toner - งานคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยงานส านักงานและหน่วยงานที่มี 
  การใช้หมึกพิมพ์ 

29 น  ายากันยุง Bioallethrin - งานผู้ป่วยใน 
- งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
- งานห้องคลอด 

30 สเปรย์ฉีดก าจัดปลวก Chlorpyrifos - งานซ่อมบ ารุง 
31 Chlorine - ระบบบ่อบ าบัดน  าเสีย 

- ระบบประปา 
32 น  ายาพ่นหมอกควัน Cypremethine 25% - งานเวชศาสตร์ 
33 ทรายเทมีฟอส - งานเวชศาสตร์ 
34 ALDI Regent - งานชันสูตร 
35 ALTI Regent - งานชันสูตร 
36 Control Bilirubin - งานชันสูตร 
37 Cal Chem 3 Calibrator - งานชันสูตร 
38 ALB Regent - งานชันสูตร 
39 Immersion Oil - งานชันสูตร 
40 Acid Fast Station - งานชันสูตร 
41 Decolorizer - งานชันสูตร 
42 Crystal Violet - งานชันสูตร 
43 Safranine Solution - งานชันสูตร 
44 Hemolynac 3 N - งานชันสูตร 
45 Control HBA1C - งานชันสูตร 
46 Control CBC - งานชันสูตร 
47 Control Chemistry - งานชันสูตร 
48 Fixative Regent - งานชันสูตร 
49 Hemolynac - 5 - งานชันสูตร 
50 Acetic  Acid  - ไตเทียม 
51 Sodium  Hydroxide - งานซ่อมบ ารุง 
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4 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากการท างานจากสารเคมี 

 
 การป้องกันแต่ละองค์ประกอบจะมีวิธีการด าเนินการหลายวิธี  การป้องกันอาจพิจารณาใช้วิธีป้องกัน
วิธีการเดียวหรือหลายๆวิธีร่วมกัน  ขึ นกับขนาดปัญหา  ขีดความสามารถในการจัดการปัญหา  พิจารณา
องค์ประกอบหลัก 3 อย่าง คือ 
 การป้องกันที่แหล่งก าเนิดของสารเคมี 
 1. เลือกใช้สารเคมีที่มีอันตรายน้อยกว่าแทน 
 2. แยกกระบวนการท างานที่มีการใช้สารเคมีออกต่างหาก  ทั งนี เพื่อจ ากัดขอบเขตการแพร่กระจาย
ของสารเคมีไปสู่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่ท างานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  
 3. การจัดให้มีที่ปกปิดแหล่งของสารเคมีให้มิดชิด  เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของสารเคมี   
 4. การติดตั งระบบดูดอากาศเฉพาะที่  เช่น Hood ดูดอากาศ   
 5. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  ปลอดภัย  และพร้อมใช้งาน 
 6. มีการจัดเก็บสารเคมีที่ถูกต้องปลอดภัย 
 การป้องกันทางผ่านของสารเคมี 
 1. การรักษาสถานที่ท างานให้สะอาด  ไม่เป็นที่สะสมของฝุ่น  สารเคมี  ซึ่งจะฟุ้งกระจายเมื่อมีลมพัด 
 2. ติดตั งระบบระบายอากาศทั่วไป เช่น ประตู  ช่องลม  หน้าต่างระบายอากาศ  หรือมีพัดลมช่วย 
 3. การเพ่ิมระยะห่างของแหล่งก าเนิดสารเคมีกับผู้ปฏิบัติงาน 
  การบริหารจัดการ 
  1. ตรวจหาระดับหรือความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการท างานเป็นระยะๆ เพ่ือ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัย  ถ้าพบว่ามีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย  ต้องหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว 
  2. ลดชั่วโมงการท างานกับสารเคมีท่ีเป็นอันตรายให้สั นลง 
  3. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมี  เพราะจะท าให้
โอกาสการรับอันตรายลดลง 
  4. ตรวจสุขภาพร่างกายของบุคลากรที่ท างานกับสารเคมีเพ่ือค้นหาโรคหรือสิ่งผิดปกติ  จะได้
แก้ไขป้องกันได้ทันที 
  5. บริเวณท่ีมีการใช้สารเคมี  ควรมีก๊อกน  า  อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื องต้น  เพ่ือใช้ได้
ทันที  เมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมีขณะปฏิบัติงาน 
 การป้องกันที่บุคคล 
 1. ให้ความรู้  อบรมบุคลากรในโรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง  ให้ทราบถึงอันตรายจากสารเคมี  วิธีการใช้
และป้องกัน 
 2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  แต่ละชนิดที่เหมาะสมกับงาน 
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5 
แนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

1. เรียนรู้สารเคมีท่ีต้องสัมผัส หรือใช้งาน   เกี่ยวกับ 
1.1 ความเป็นกรด ด่าง  
1.2 ความสามารถในการระเหย เป็นไอ 
1.3 ความสามารถในการติดไฟหรือระเบิด 
1.4 ความสามารถในการซึมผ่านผิวหนัง 
1.5 สารก่อมะเร็ง 
1.6 สารแก้พิษท่ีจ าเป็นส าหรับสารนั นๆ 

2. จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่สัมผัสสารนั นๆ  เช่น  หน้ากาก ตู้ดูดควัน ถุงมือป้องกันสารเคมี 
แว่นตาป้องกันสารเคม ี

3. การติดฉลาก วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด วัตถุติดไฟง่าย เพ่ือสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายเวลาเกิดอุบัติเหตุ 
4. การตรวจสุขภาพบุคลากรก่อนรับเข้าท างานเพ่ือป้องกันอันตรายจากการสัมผัส  เช่น  โรคหอบหืด ภูมิแพ้

สารเคมี โรคปอดอักเสบเรื อรัง 
5. การตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงตามแผนของทีมอาชีวอนามัยก าหนดไว้ 
6. เรียนรู้ขั นตอนและซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  เช่น  การล้างด้วยน  าสะอาดทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ

ปนเปื้อนจากสารเคมี ตามคู่มือการปฐมพยาบาลเบื องต้น 
7. การทิ งขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีในกลุ่มขยะอันตราย 
8. ข้อห้ามต่างๆ ส าหรับห้องปฏิบัติการ เช่น ห้ามดื่มและทานอาหารในห้องปฏิบัติการ ห้ามสูบบุหรี่หรือท าให้

เกิดประกายไฟ การท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์เคมีอย่างถูกต้อง 
 

การปฏิบัติเม่ือเกิดความเสี่ยง 

1. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง  ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
2. เข้ารับการตรวจรักษาตามขั นตอนการรับบริการ 
3. ปฐมพยาบาลเบื องต้น และเข้ารับการตรวจรักษาตามขั นตอนการรับบริการ 
4. แจ้งข้อมูลการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุตามแบบรายงานการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของโรงพยาบาล  

เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเสี่ยงนั นๆ ต่อไป 
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6 ชื่อสารเคม ี Acetic  Acid 
 

1. ประเภทของสารเคมี  สารเป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน  ติดไฟ 
2. สูตรโมเลกุล   CH1COOH 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ท าความสะอาดแผล, ส่วนผสมของน  ายา fixer, น  ายา developer 
4. การเก็บรักษา   ภาชนะปิดสนิท  ห่างจากความร้อน  ประกายไฟ  เปลวไฟ  และโลหะ 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 5.1 ภาวะปกติ 
  - ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
  - หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมี  และสัมผัสโดยตรง 
 5.2 ภาวะไม่ปกติ การหกรั่วไหล 
  ปริมาณน้อย ไม่เกิน 500 ml 
  - ซับด้วยผ้าแล้วซักล้างด้วยน  าลงสู่ระบบบ าบัด 
  ปริมาณมาก 
  - ก าจัดแหล่งที่ท าให้เกิดการลุกไหม้ 
  - ห้ามสัมผัสกับสารที่หกหรือภาชนะบรรจุที่ได้รับความเสียหาย 
  - ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน  า  ท่อระบายน  า  หรือบริเวณที่อับอากาศ 
  - ดูดซับสารด้วยผ้าขนาดใหญ่หรือผ้าห่ม  แล้วเก็บลงภาชนะพลาสติก  หรือถุงพลาสติก  เพ่ือ
น าไปก าจัดเป็นขยะอันตราย 
  - อย่าให้น  าเข้าไปในภาชนะบรรจุ 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใช้ผงเคมีแห้ง  หรือคาร์บอนไดออกไซด์  หรือฉีดน  าฝอย 
  - ถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย  ให้เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุที่ยังไม่เสียหายออกจากบริเวณที่ 
เกิดอัคคีภัย 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 - ในการหายใจเข้าไป  การกลืนกินเข้าไป  หรืการสัมผัสที่ผิว  ด้วยสารอาจเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือถึงตายได้ 
 - สัมผัสกับสารที่หลอมเหลวอาจเป็นเหตุให้เกิดแผลไหม้ที่ผิวหนังและตาอย่างรุนแรง 
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะท าให้เกิดก๊าซที่ระคายเคือง  ก๊าซที่กัดกร่อน  หรือก๊าซพิษ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - น าผู้ประสบอันตรายไปยังอากาศบริสุทธิ์   
 - ห้ามใช้วิธีผายปอดชนิดเป่าปาก  ถ้าผู้ประสบอันตรายกินสาร  หรือหายใจเอาสารเข้าไป  ให้ใช้วิธีอ่ืน  
หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจเฉพาะทางแพทย์ 
 - ให้ออกซิเจนถ้าหายใจล าบาก 
 - ถอดเสื อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที 
 - ในกรณีท่ีสัมผัสกับสาร  ให้รีบล้างผิวหนังและตาด้วยน  าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที    
 - พยายามช่วยผู้ประสบอันตรายโดยให้ให้อบอุ่นและนอนนิ่งๆ   
 - ให้รีบท าการรักษาทางการแพทย์ 
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7 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ 
 - ทิ งภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได้  เมื่อได้รับความร้อน 
 - สารเคมีท าปฏิกิริยากับโลหะได้ก๊าซไฮโดรเจน  Gas ที่ไวไฟ 
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8 ชื่อสารเคม ี Acid Fast Station 

1. ประเภทของสารเคมี   สารกัดกร่อนโลหะ 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี สารเคมีในห้องปฏิบัติการ  รีเอเจนต์ส าหรับการวิเคราะห์ 
4. การเก็บรักษา   เก็บในที่แห้ง ปิดให้แน่น เก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
    ห้ามใช้ถังบรรจุที่เป็นโลหะหรือโลหะน  าหนักเบา 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - สวมถุงมือ/ชุดนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า  ขณะปฏิบัติงาน 
 - ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณท างาน  โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและปริมาณสาร
อันตรายที่ใช้  ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกัน 
 - แนะน าส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหย  ละอองลอย 
เข้าสู่ร่างกาย  ไม่ควรสัมผัสกับสาร  ท างานให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ  ออกจากพื นที่อันตราย  
อ่านขั นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 - เปลี่ยนเสื อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 การท าให้ระคายเคืองและการกัดกร่อน, ไอ, ภาวะหายใจสั นเร็วแบบรุนแรง, คลื่นไส้, การอาเจียน, 
อาการ ท้องร่วง, อาการเจ็บปวด อาจท าให้ตาบอด  มีสารประกอบทีเ่ป็นพิษต่อเซลล์และโปรโตพลาสมา   
 อาการพิษเฉียบพลัน : หากเข้าตา  ท าให้เกิดแผลช้า  การกลืนกินและการสูดดมฝุ่นท าให้เกิดแผลของ
เยื่อเมือกในระบบทางเดินอาหารแล ทางเดินหายใจ  (รสโลหะ, คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้อง, ถ่ายเป็นเลือด, กัด
กร่อนล าไส้, กล่องเสียงบวมน  า, ปอดบวมเนื่องจากการส าลัก)  ความดันโลหิตลดลง, หัวใจเต้นผิดปกติ, ระบบ
ไหลเวียนโลหิตล้มเหลว  และไตวาย 
 อาการพิษเรื อรัง: เยื่อบุในปากอักเสบ ฟันร่วงและเส้นปรอท ผลกระทบหลักจะเกิดกับระบบประสาท 
ส่วนกลาง ได้แก่ ความผิดปกติของ การพูด, มองเห็น, ได้ยิน และการรับรู้สูญเสียความทรงจ า, กระสับกระส่าย
ง่าย, ประสาทหลอน, เพ้อคลั่ง เป็นต้น  
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 เมือ่สูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  น าส่งแพทย์ทันท ี หากผู้ป่วยหยุดหายใจ: ให้ท าการช่วยหายใจแบบ
ปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ 
 ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื อผ้าที่ปนเปื้อนทั งหมดออกทันที  ล้างผิวหนังด้วยน  าไหลริน / 
ฝักบัว ส่งพบแพทย์ทันที  
 เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน  าปริมาณมาก  โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์  
 หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน  าตามอย่างน้อยสองแก้ว  และหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจท าให้เกิด
การกัด กร่อน ส่งพบแพทย์ทันที ห้ามท าให้เป็นกลาง 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้าและมีผลกระทบระยะยาว  หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม 
 - หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามท าให้อาเจียน 
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9 ชื่อสารเคม ี Chlorine 

1. ประเภทของสารเคมี  เป็นผงสีขาว ไม่ติดไฟ 
2. สูตรโมเลกุล   Cl2   
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ใช้สารคลอรีนในน  าท าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ เช่นเพ่ือฆ่าเชื อโรค อ่าง
อาบน  า ห้องส้วม และห้องน  า นอกจากนี ยังใช้สารคลอรีนในการฟอกขาวเสื อผ้า ล้างชามหรือท าความสะอาด
พื น สารท าความสะอาดที่มีคลอรีนอยู่จะไม่มีแอมโมเนียร่วมอยู่ด้วย เพราะว่าสารทั งสองชนิดนี จะท าปฏิกิริยา
แล้วก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นพิษ 
4. การเก็บรักษา   -   
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 แก๊สคลอรีนจัดว่าเป็นแก๊สที่มีอันตรายร้ายแรง  นอกจากฤทธิ์กัดกร่อนเนื อเยื่อแล้ว  ยังท าปฏิกิริยากับ
สารเคมีอ่ืนๆ ได้ง่าย  แม้ตัวแก๊สจะไม่ติดไฟ  แต่สามารถท าปฏิกิริยากับสารอ่ืน  ท าให้เกิดความร้อนและการ
ระเบิด และช่วยสารอื่นในการติดไฟ 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 เมื่อมีการใช้สารเคมีท าความสะอาดหรือฟอกขาว จะให้คลอรีนออกมา ซึ่งท าให้ผู้สัมผัสเกิดอาการไอ 
น  ามูกไหล  มีเสียงหวีดจากการหายใจ และอาการอ่ืนๆที่ระบบทางเดินหายใจ ท าให้เกิดการระคายเคือง
เล็กน้อยท่ีเยื่อบุชุ่มเม่ือสัมผัสที่ปริมาณความเข้มข้น 0.5 ppm   
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 น าผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทดี ท าการล้างตัวด้วยน  าเปล่า  เพ่ือลด
การปนเปื้อน สังเกตดูปัญหาการหายใจ  หากเริ่มมีปัญหาการหายใจล้มเหลว  จากทางเดินหายใจส่วนบนอุด
กั นให้รีบส่งพบแพทย์  หากมีการสัมผัสที่ดวงตา มีอาการแสบตามาก ควรรีบล้างตาด้วยน  าสะอาดให้มากที่สุด 
ก่อนส่งพบแพทย ์
8.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ป้องกันการรั่วไหลไปยังสภาพแวดล้อม 
 - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ 
 - หลีกเลี่ยงการหายใจ ไอระเหยหรือก๊าซ 
9. ค่ามาตรฐานและค่าที่แนะน าให้มีได้ในบรรยากาศการท างาน  
 1. ACGIH( ค . ศ . 1998) ได้แนะน าให้มีปริมาณคลอรีนในบรรยากาศการท างานเฉลี่ยไม่เกิน 0.5 
ppm ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 1 ppm ในเวลา 15 นาที  
 2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย ( พ.ศ.2520) เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 
( สารเคมี ) ก าหนดให้มีปริมาณคลอรีนในบรรยากาศท างานไม่เกิน 1ppm หรือ 3 mg/m 3 ไม่ว่าระยะเวลาใด
ของการท างานปกติ  
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10 ชื่อสารเคม ี Chlorhexidine  gluconate 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวเป็นพิษ   
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี น  ายาฆ่าเชื อ  
4. การเก็บรักษา   เก็บในภาชนะปิดสนิท  ป้องกันแสง  ที่อุณหภูมิห้อง   

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 5.1 ภาวะปกติ 
  - ใส่ถุงมือและ/หรือใส่ Mask  ขณะปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของความเข้มข้น 
 5.2 ภาวะไม่ปกติ   หกหรือรั่ว  (ปริมาณน้อย  ไม่เกิน 500 ml) 
  - ซับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม  แล้วซักล้างด้วยน  าสะอาดสู่ระบบบ าบัด 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้ง  หรือคาร์บอนไดออกไซด์   
6. ผลต่อสุขภาพ 
 - การสูดดมอาจท าให้หมดสติ 
 - ท าให้เกิดการระคายเคืองตาผัวหนังและตา 
  - การรับประทานเข้าสู่ร่างกายอาจท าให้ปวดศีรษะ  มึนงง  หมดสติ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอาการบริสุทธิ์  และท าร่างกายให้อบอุ่น 
 - สัมผัสผิวหนัง  ให้ล้างด้วยน  าสะอาด 
 - สัมผัสตา  ล้างตาด้วยน  าสะอาดประมาณ 15 นาที 
 - การกิน  ให้บ้วนปากด้วยน  า  สังเกตอาการผู้ป่วย  รีบน าส่งแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - สารเคมีหมดอายุในขวดแก้วเจือจางด้วยน  าปริมาณ 1:10 ทิ งลงท่อระบายน  า 
 - ภาชนะบรรจุ  gallon  ล้างด้วยน  าสะอาด  น ากลับมาใช้งานใหม่หรือจ าหน่าย   
 - ขวดแก้วน าไปล้างกลับมาใช้ใหม่ 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ระวังอย่าให้เข้าตา 
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11 ชื่อสารเคม ี Citrosteril 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลว   
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ไตเทียม  ใช้อบฆ่าเชื อเครื่องไตเทียมยี่ห้อFresenius  
4. การเก็บรักษา   ภาชนะปิดสนิท  ห่างจากความร้อน  ประกายไฟ  เปลวไฟ   
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน   ห้ามสูดดม ห้ามสัมผัสโดยตรง 
 - ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง  เข้าตาและเปื้อนเสื อผ้า  ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน  าสะอาดหลายๆ น  า หรือเปิด
น  าก๊อกให้ไหลผ่าน ถ้าเปื้อนตามตัวให้ถอดเสื อผ้าที่เปื้อนนั นออก แล้วล้างน  าให้มากเข้าไว้ จะช่วยให้ไม่ต้อง
เสี่ยงต่อการสัมผัส เคมีพิษซ  าสอง 
 - ถ้าเผลอกลืนเข้าไป  ห้ามท าให้อาเจียน 
 - หลังแก้อาการเบื องต้นแล้วน าส่งพบแพทย์ 
6. ผลต่อสุขภาพ 
  - มีผลต่อระบบทางเดินหายใจและระคายผิวหนัง 
  - สารเคมี ระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ ถ้าผสมน  าแล้วความเข้มข้นลดลงการระคายเคืองจะ
น้อยมาก  
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้
ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย และน าส่งไปพบแพทย์ 
  กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป จัดให้เข้ารับการดูแลโดยแพทย์ทันที 
 สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ฉีดล้างอย่างทั่วถึงทันทีด้วยน  าปริมาณมาก ๆ 
 สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างทันทีโดยไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ทิ งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - 
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12 ชื่อสารเคม ี Crystal Violet 

1. ประเภทของสารเคมี  ของแข็ง (เหมือนผลึก)   
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี สารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
4. การเก็บรักษา   เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น  เก็บในที่แห้ง   
    เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว ์ 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งการเลือกใช้ชนิดใดขึ นอยู่กับลักษณะงานและโอกาสที่
จะได้รับการสัมผัส เช่น การใช้ถุงมือ หรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้า เพื่อมิให้สารนี สัมผัสกับผิวหนัง หรือใช้
แว่นตาป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา 
 - ขณะท างาน ถ้าเสื อผ้าที่สวมใส่เปื้อน  ควรรีบถอดออกและเปลี่ยนชุดใหม่แทน ชุดที่เปื้อนต้องน าไป
เก็บในที่มิดชิดและน าไปซัก  โดยต้องแจ้งให้ผู้ที่ซักทราบว่ามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ 

 - ถ้าสารเคมีหกรดที่ผิวหนัง  ต้องรีบล้างออกทันที  
 - ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ 
 - ล้างมือให้สะอาดก่อนหยุดพักงานและภายหลังการท างาน 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 - เมื่อกินเข้าไป : อาการเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร อาการคลื่นไส้ อาการอาเจียน อาการท้องเสีย  
 - เมื่อเข้าตา : ท าลายดวงตาอย่างรุนแรง ความเสี่ยงต่อภาวะตาบอด  
 - เมื่อสูดดม : ผลกระทบจากสารระคายเคือง อาการไอ ปวดศีรษะ อาการหายใจล าบาก  
 - เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง:การสัมผัสกับผิวหนังบ่อยครั งหรือเป็นเวลานานอาจท าให้ผิวหนังระคายเคือง  
มีความเสี่ยงต่อการดูดซึมผ่านผิวหนัง 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  น าผู้ประสบอันตรายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
 - ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื อผ้าที่ปนเปื้อนทั งหมดออกทันที  ให้ล้างออกทันทีด้วยน  าปริมาณ
มาก  
 - เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน  าปริมาณมาก  ล้างที่น  าไหลผ่านอย่างน้อย 10-15 นาท ี โปรดปรึกษา
จักษุแพทย์  
 - หลังจากดื่มแล้ว ให้ผู้ป่วยดื่มน  าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว  ปรึกษาแพทย์ 
 - รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อบอุ่น  และน าส่งแพทย์ทันที 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ 
 - ต้องก าจัดสารนี และภาชนะบรรจุเหมือนของเสียอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ห้ามเทลงในท่อระบายน  า. หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม 
 - เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมในน  า 
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13 ชื่อสารเคม ี Ethyl alcohol 70 %   

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟมาก 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ใช้ส าหรับท าความสะอาดผิวหนังก่อนการท าหัตการเช่นฉีดยา / ท าแผล 
    และเป็นส่วนประกอบหลักของเจลล้างมือ 
4. การเก็บรักษา   ต้องจัดเก็บให้ปลอดภัยจากการติดไฟ  เก็บให้ห่างจากความร้อนและ 
    ประกายไฟ 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งการเลือกใช้ชนิดใดขึ นอยู่กับลักษณะงานและโอกาสที่
จะได้รับการสัมผัส เช่น การใช้ถุงมือ หรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้า เพื่อมิให้สารนี สัมผัสกับผิวหนัง หรือใช้
แว่นตาป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา 
 - ขณะท างาน ถ้าเสื อผ้าที่สวมใส่เปื้อนหรือเปียกชื นด้วย  alcohol ควรรีบถอดออกและเปลี่ยนชุดใหม่
แทน ชุดที่เปื้อนต้องน าไปเก็บในที่มิดชิดและน าไปซัก โดยต้องแจ้งให้ผู้ที่ซักทราบว่ามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ 

 - ถ้าสารเคมีหกรดที่ผิวหนัง ต้องรีบล้างออกทันที  
 - แหล่งที่ใช้หรือ ผลิต การระบายอากาศต้องดีเพ่ือระบายกลิ่นไอของสารนี ออกไป 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 - การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจท าให้เกิดการระคายเคือง  หรือแผลไหม้ผิวหนังและตา 
 - เมื่อสารนี ไหม้จะท าให้เกิดก๊าซระคายเคือง  กัดกร่อน  และ/หรือเป็นพิษ 
 - อาการและผลกระทบที่ส าคัญที่สุดทั งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง คือ ท าให้เกิดการระคาย
เคือง, ระบบหายใจล้มเหลว, อาการเวียนศีรษะ, อาการง่วงซึม, มึนเมา (inebriation), ท าให้รู้สึกเคลิบเคลิ ม, 
คลื่นไส้, การอาเจียน 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  น าผู้ประสบอันตรายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
 - ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื อผ้าที่ปนเปื้อนทั งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน  าไหลริน / 
ฝักบัว  
 - เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน  าปริมาณมาก  ล้างที่น  าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที  โปรดปรึกษาจักษุ
แพทย์  
 - หลังจากดื่มแล้ว ให้ผู้ป่วยดื่มน  าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว  ปรึกษาแพทย์ 
 - รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อบอุ่น  และน าส่งแพทย์ทันที 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ 
 - ทิ งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 
 - ถ้าจะน าภาชนะกลับมาใช้ใหม่หรือจ าหน่าย  ให้ล้างด้วยน  าสะอาดอย่างน้อย 3 ครั ง 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได้  เมื่อได้รับความร้อน 
 - หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีเปลวไฟหรือมีประกายไฟรวมถึงในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง 
 - ปิดภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์ 90% ให้แน่นมิดชิดหลังเปิดใช้งานทุกครั ง 

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C-90/
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14 ชื่อสารเคม ี Ethyl alcohol 95 %  (Ethyl Alcohol) 
 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟมาก 
2. สูตรโมเลกุล   C2H5DH 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี Antiseptic 
4. การเก็บรักษา   เก็บในภาชนะปิดสนิท  ห่างจากความร้อน  ประกายไฟ  เปลวไฟ 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 5.1 ภาวะปกติ 
  - ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
  - หลีกเลี่ยงการสูดดม  และสัมผัสโดยตรง 
 5.2 ภาวะไม่ปกติ การหกรั่วไหล 
  ปริมาณน้อย ไม่เกิน 500 ml 
  - ซับด้วยผ้าแล้วซักล้างด้วยน  าลงสู่ระบบบ าบัด 
  ปริมาณมาก 
  - ห้ามเดินย่ าหรือแตะต้องบนบริเวณท่ีมีการหกรั่วไหล 
  - หยุดการรั่วไหล  ถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย 
  - ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน  า  ท่อระบายน  า  หรือบริเวณที่อับอากาศ 
  - ดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วยดิน  ทราย  แล้วซักล้างด้วยน  าปริมาณมากลงสู่ระบบบ าบัด 
  - ใช้น  าฉีดเป็นฝอยเพ่ือลดไอระเหย  หรือท าให้ไอไม่กระจายตัว 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใช้ผงเคมีแห้ง  คาร์บอนไดออกไซด์ 
  - ห้ามใช้น  าฉีดโดยตรง 
  - ถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย  ให้เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุที่ยังไม่เสียหายออกจากบริเวณที่ 
    เกิดอัคคีภัย 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 - การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจท าให้เกิดการระคายเคือง  หรือแผลไหม้ผิวหนังและตา 
 - เมื่อสารนี ไหม้จะท าให้เกิดก๊าซระคายเคือง  กัดกร่อน  และ/หรือเป็นพิษ 
 - อาการและผลกระทบที่ส าคัญที่สุดทั งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง คือ ท าให้เกิดการระคาย
เคือง, ระบบหายใจล้มเหลว, อาการเวียนศีรษะ, อาการง่วงซึม, มึนเมา (inebriation), ท าให้รู้สึกเคลิบเคลิ ม, 
คลื่นไส้, การอาเจียน 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  น าผู้ประสบอันตรายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
 - ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื อผ้าที่ปนเปื้อนทั งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน  าไหลริน / 
ฝักบัว  
 - เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน  าปริมาณมาก  ล้างที่น  าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที  โปรดปรึกษาจักษุ
แพทย์  
 - หลังจากดื่มแล้ว ให้ผู้ป่วยดื่มน  าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว  ปรึกษาแพทย์ 
 - รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อบอุ่น  และน าส่งแพทย์ทันที 
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15 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ 
 - ทิ งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 
 - ถ้าจะน าภาชนะกลับมาใช้ใหม่หรือจ าหน่าย  ให้ล้างด้วยน  าสะอาดอย่างน้อย 3 ครั ง 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได้  เมื่อได้รับความร้อน 
 - หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีเปลวไฟหรือมีประกายไฟรวมถึงในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง 
 - ปิดภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์ 90% ให้แน่นมิดชิดหลังเปิดใช้งานทุกครั ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C-90/


คู่มือความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลหัวไทร 
 

16 ชื่อสารเคม ี Decolorizer 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟ 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ห้องชันสูตร  ชุดย้อมสีแกรม ส าหรับวิธีย้อมสีแกรม 
4. การเก็บรักษา    
 - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และเก็บห่างจากแหล่งความร้อน 
          - เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง และมีการระบายอากาศในพื นที่เก็บเป็นอย่างดี 
 - ห้ามเข้าใกล้เปลวไฟ พื นผิวร้อน และแหล่งก าเนิดประกายไฟ 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - หลีกเลี่ยงการสูดดม  การสัมผัส  ป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าตา 
 - ควรใช้ในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศดี 
 - สวมอุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  แว่นตา   หน้ากาก  ถุงมือ  ขณะท างาน 
 - ถ้าสัมผัสสารล้างมือทันทีหลังเสร็จงาน 
 - เปลี่ยนเสื อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ล้างมือหลังจากการใช้สาร 
 - แนะน าส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหย ละอองลอย เข้า
สู่ร่างกาย ท าให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ  หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟ ออก
จากพื นที่อันตราย 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 ผลท าให้เกิดการระคายเคือง, อาการแพ้ 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  
 ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื อผ้าที่ปนเปื้อนทั งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน  าไหลริน / ฝักบัว 
 เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน  าปริมาณมาก  ถอดคอนแทคเลนส์  
 หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน  าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ นให้ปรึกษา
แพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ   
 - รวบรวมใส่ในภาชนะท่ีบรรจุมีฝาปิด  แล้วทิ งเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ปิดภาชนะให้แน่นมิดชิดหลังเปิดใช้งานทุกครั ง 
 - เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน  าและมีผลกระทบระยะยาว 
 - ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท่อระบายน  า ความเสี่ยงที่จะระเบิด 
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17 ชื่อสารเคม ี Film Developer Auto 

2. สูตรโมเลกุล   -    
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี งานทันตกรรม  น  ายาล้างฟิล์ม 
4. การเก็บรักษา    
 - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และเก็บห่างจากแหล่งความร้อน 
          - เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง และมีการระบายอากาศในพื นที่เก็บเป็นอย่างดี 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 

 - สาร Developer มีฤทธิ์เป็นด่างอาจส่งผลต่อค่า BOD ในระบบบ าบัดน  าเสีย ควรบ าบัดก่อนระบาย
ลงระบบบ าบัดน  าเสียหรือเจือจางมาก ๆ 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 มีฤทธิ์ระคายเคือง  มีผลต่อไต  ระบบทางเดินอาหาร 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้
ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย และน าส่งไปพบแพทย์ 
  กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป จัดให้เข้ารับการดูแลโดยแพทย์ทันที 
 สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ฉีดล้างอย่างทั่วถึงทันทีด้วยน  าปริมาณมาก ๆ 
 สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างทันทีโดยไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ   
 - รวบรวมใส่ในภาชนะท่ีบรรจุมีฝาปิด  แล้วทิ งเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ปิดภาชนะให้แน่นมิดชิดหลังเปิดใช้งานทุกครั ง 

 

 

 

1. ประเภทของสารเคมี  สารละลาย  มีส่วนประกอบของ Dichylene  glycol Hydroquinone 
    สารละลายส่วน A : water / Ammonium  Thiosulfate and sodium   
    bisulfat 

 - หลีกเลี่ยงการสูดดม  การสัมผัส  ป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าตา 
 - ควรใช้ในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศดี 
 - สวมอุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  แว่นตา   หน้ากาก  ถุงมือ  ขณะท างาน 
 - ถ้าสัมผัสสารล้างมือทันทีหลังเสร็จงาน 
 - เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิทห่างสารไวไฟ  สารไวปฏิกิริยา 
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18 ชื่อสารเคม ี Film Fixer  Auto (Fixer  and replanisher) 

1. ประเภทของสารเคมี  เป็นสารละลาย Fixer and replanisher  มีส่วนประกอบ  ดังนี  
    ส่วน A : Water/ Ammonium thiosulfare/ Sodium bisulfite 
    ส่วน B : Ammonium  bisulfite 
    ส่วนละลายที่ใช้งาน : Potassium  acctate 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ใช้ล้างฟิล์มเอกชเรย์  
4. การเก็บรักษา  
 - เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด  ป้องกันการสูญเสียน  า 
 - เก็บให้ห่างจากสารที่ลุกไหม้  และสารออกซิไดซ์  สารฮาโลเจน  แอมโมเนีย 
          - เก็บให้ห่างจากสารที่ไวต่อปฏิกิริยา 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมีเข้มข้น  หลีกเลี่ยงการสัมผัสและป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าตา  ถูกผิวหนัง
และส่วนอื่นๆ  ควรใช้ในที่ท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 
 - สวมอุปกรณ์ป้องกัน  เข่น  สวมแว่นตาเพื่อป้องกันการกระเด็นเข้าตา  สวมถุงมือ  สวมหน้ากาก
ป้องกัน 
 - ควรมีอ่างน  าในสถานที่ท างาน  ล้างมอให้สะอาดหลังเสร็จงาน  ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันสาร
ตกค้าง  ทิ งน  าลงในระบบบ าบัดน  าเสีย 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 มีฤทธิ์ระคายเคือง,  ส่วน A คราบสารเคมีแห้งอาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เมื่อสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย  ถ้ามีอาการผิดปกติให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์  
ถ้าอาการไม่ดีขึ นให้พบแพทย์ 
 - สารเคมีเข้าตา  ให้ล้างตาด้วยน  าทันที  โดยให้น  าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาท ี แล้วส่งพบแพทย์ 
 - สารเคมีถูกผิวหนัง  ถอดเสื อผ้าหรือรองเท้าส่วนที่ถูกสารเคมีออกทันที  ล้างด้วยสบู่  และน  ามากๆ  
ถ้าระคายเคือง  หรือมีอาการแพ้ให้พบแพทย์ 
 - ถ้ากลืนเข้าร่างกาย  ให้ดื่มน  าตาม 1-2 แก้ว  แล้วรีบน าส่งพบแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - รวบรวมใส่ในภาชนะท่ีบรรจุมีฝาปิด  แล้วทิ งเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - เมื่อเกิดการั่วไหลของสารเคมี  ใช้วัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับสารเคมี  ดูดซับสารที่รั่วไหลและเก็บลงใน
ขวดเคมีท่ีระก าจัดหรือเก็บแบบขยะอันตราย  ให้ล้างทิ งด้วยน  าจ านวนมากๆ  ท าความสะอาดพื นผิวที่เปื้อนให้
หมด 
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้  สารละลายมีส่วนของรีดักชั่น  คราบแห้งอาจติดไฟได้  การดับไฟใช้สารที่ไม่สื่อ
ไฟดับไฟ  เช่น สเปรย์น  า, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟมแอลกอฮอล์ หรือ ผงเคมี 
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19 ชื่อสารเคม ี Formaldehyde 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลว  ไวไฟ  มีพิษ  และ/หรือกัดกร่อน  
2. สูตรโมเลกุล   CH2O 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ยาฉีดศพ, ดองชิ นเนื อ(งานชันสูตร)  
4. การเก็บรักษา   เก็บในภาชนะปิดสนิท  แห้ง  ห่างจากความร้อน  ประกายไฟ  หรือ 
    เปลวไฟ 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 5.1 ภาวะปกติ 
  - ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
  - หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมี  และสัมผัสโดยตรง 
 5.2 ภาวะไม่ปกติ การหกรั่วไหล 
  - ก าจัดแหล่งที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ 
  - ห้ามเดินย่ าหรือแตะต้องบนบริเวณท่ีมีการหกรั่วไหล 
  - หยุดการรั่วไหล  ถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย 
  - ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน  า  ท่อระบายน  า  หรือบริเวณที่อับอากาศ 
  - ดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วยผ้า  หรือผ้าห่ม 
  - รวบรวมสารที่ดูดซับและเก็บไว้ในภาชนะพลาสติกท่ีมีฝาปิดหรือถุงพลาสติก  เพ่ือน าไป 
    ก าจัดต่อไป 
  - ใช้น  าฉีดเป็นฝอยเพ่ือลดไอระเหย  หรือท าให้ไอไม่กระจายตัว 
  - อย่าให้น  าเข้าไปในภาชนะเด็ดขาด 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใช้ผงเคมีแห้ง  คาร์บอนไดออกไซด์  แอลกอฮอล์โฟม  หรือฉีดน  าฝอย 
  - ห้ามใช้น  าฉีดโดยตรง 
 5.4 ควรมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณท่ีมีการใช้สารformaldehyde 
 5.5 ให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือท างานสัมผัสสารนี  เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายและวิธีป้องกัน 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 - ท าให้แสบตา น  าตาไหล และระคายเคืองต่อทางเดินหายใจส่วนต้นที่ความเข้มข้นสูงคือ10-20 ppm 
ท าให้เกิดอาการไอ แน่นหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว การได้รับหรือสัมผัสกับ formaldehyde ที่ความเข้มข้น 50-
100 ppm จะท าให้เกิด pulmonary edema ปอดบวมและตายได้  
 - ผลเรื อรัง การสัมผัสกับ formaldehyde บ่อยจะท าให้ผู้นั นเกิดความไวต่อสารนี คือมีอาการระคาย
เคืองต่อตา ระบบทางเดินหายใจ หรืออาการโรคหอบหืด ถึงแม้ว่าจะสัมผัสสารนี ในอากาศท่ีปริมาณความ
เข้มข้นต่ าสุดที่คนปกติส่วน ใหญ่สัมผัสแล้วไม่มีอาการปฏิกิริยาที่เกิดอาจรุนแรงได้คือ บวม คัน แน่นหน้าอก 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 -ปฐมพยาบาล  กรณีสารเคมีรั่วไหล  น าผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเท 
ถอดเสื อผ้าออก  ล้างตัวด้วยน  าเปล่าให้มากที่สุด  ถ้าเข้าตาให้ท าการล้างตาด้วย  สังเกตสัญญาณชีพ ใส่ท่อช่วย
หายใจ  ถ้าไม่หายใจให้ออกซิเจนเสริม 
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 - การรักษาระยะเฉียบพลัน ท าการล้างตัว (decontamination) ทั งที่จุดเกิดเหตุและที่โรงพยาบาล 
ช่วยการหายใจ  ให้ออกซิเจน  ถ้ามีภาวะปอดอักเสบหรือการหายใจล าบากควรใส่ท่อช่วยหายใจทันที 
 - การดูแลระยะยาว  เนื่องจากสารนี เป็นสารก่อมะเร็ง  จึงต้องดูแลผู้ที่สัมผัสสารนี ในระยะยาวด้วย 
โดยการรีบจัดท าทะเบียนผู้สัมผัส  ให้ความรู้ถึงอันตรายระยะยาวของสารนี แก่ผู้สัมผัสทุกคน  รวมถึง
หน่วยกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีแนวโน้มปนเปื้อนการสัมผัสด้วย 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ ทิ งภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย  
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเม่ือได้รับความร้อน 
 - ระวังอย่าให้สารเคมีเข้าตา 
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21 ชื่อสารเคม ี Immersion Oil 

1. ประเภทของสารเคมี  ของผสมของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ใช้ในห้องปฏิบัติการ  รีเอเจนต์ส าหรับการวิเคราะห์ 
4. การเก็บรักษา   ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง ห่างจากความร้อน  ประกายไฟ  หรือ 
    เปลวไฟ 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - สวมถุงมือ/ชุดนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า  ขณะปฏิบัติงาน 
 - ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณท างาน  โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและปริมาณสาร
อันตรายที่ใช้  ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกัน 
 - แนะน าส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหย  ละอองลอย 
เข้าสู่ร่างกาย  ไม่ควรสัมผัสกับสาร  ท างานให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ  ออกจากพื นที่อันตราย  
อ่านขั นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

 - เปลี่ยนเสื อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร 
 - สารดับเพลิงที่เหมาะสม คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), โฟม, ผงแห้ง 
6. ผลต่อสุขภาพ 
  ผลท าให้เกิดการระคายเคือง, ความผิดปกติของกระเพาะ/ทางเดินอาหาร, คลื่นไส้, การอาเจียน, ปวด
หัว 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เมือ่สูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ น าส่งแพทย์ 
 - ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื อผ้าที่ปนเปื้อนทั งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน  าไหลริน / 
ฝักบัว และปรึกษาแพทย์  
 เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน  าปริมาณมาก  โปรดปรึกษาจักษุแพทย์  หลังจากดื่มแล้วให้ผู้ป่วยดื่มน  าตาม
ทันทีอย่างน้อยสองแก้ว แล้วปรึกษาแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - รวบรวมใส่ในภาชนะท่ีบรรจุมีฝาปิด  แล้วทิ งเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ลุกไหม้ติดไฟได้ เมื่อผสมกับอากาศ  ก่อให้เกิดของผสมที่ระเบิดได้  
 - เมื่อได้รับความร้อนสูง  ไอหนักกว่าอากาศและอาจกระจายไปตามพื น  
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้  จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย 
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22 ชื่อสารเคม ี Iodine 

1. ประเภทของสารเคมี  เป็นสารละลาย   
2. สูตรโมเลกุล   I2 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ไอโอดีนเป็นสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื อโรคท่ัวๆไป สามารถที่จะรวมกับ
แอลกอฮอล์เพื่อใช้ฆ่าเชื อโรคที่ผิวหนัง หรือใช้รวมกับสารเคมีอ่ืนเพ่ือใช้ในการฆ่าเชื อโรค  
4. การเก็บรักษา  
 - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และเก็บห่างจากแหล่งความร้อน 
          - เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง และมีการระบายอากาศในพื นที่เก็บเป็นอย่างดี 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสทางผิวหนังกับ Iodine ที่อยู่ในสภาพของแข็งหรือของเหลวก็ตามต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หรืออ่ืนๆที่จ าเป็น  
 - ถ้าเสื อผ้าที่สวมใส่ปนเปื้อนด้วย Iodine  ผู้ปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนชุดทันทีก่อนที่จะออกจากบริเวณ
นั น และเสื อคลุมที่ปนเปื้อนควรจะน าไปก าจัด Iodine กรณีท่ีส่งโรงซักรีด ต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่า เป็นชุดที่
ปนเปื้อนสารเคมี  
 - กรณีท่ีผิวหนังสัมผัสกับ Iodine ควรรีบท าความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกชนิดอ่อน และตาม
ด้วยน  าทุกครั ง  
6. ผลต่อสุขภาพ 
 สัมผัสทางหายใจ : การสัมผัสทางหายใจ มีความเป็นพิษถ้ามีการสัมผัสทางการหายใจเข้าไป ซึ่งท าให้
เกิดการระคายเคืองจมูก ล าคอ และอาจเกิดแผลไหม้ได้ มีอาการปวดศีรษะ แน่นหน้าอก คลื่นไส้ มีอาการ
กระหายน  ามาก และระบบไหลเวียนหยุดท างานได้ 
        สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนัง จะท าให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง และเกิดแผลไหม้บริเวณ
ผิวส่วนที่สัมผัสกับสาร 
        กินหรือกลืนเข้าไป : การกลืนหรือกินเข้าไป จะท าให้เกิดการระคายเคืองของล าคอ มีอาการปวดท้อง 
ท้องร่วง การรับสารโดยการกินหรือกลืนเข้าไปในปริมาณมากอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
        สัมผัสถูกตา : การสัมผัสถูกตาท าให้เกิดการระคายเคืองต่อตา และอาจเกิดแผลไหม้ได้ มีอาการน  าตา
ไหล 
        การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ อื่นๆ : สารนี มีผลท าลายอวัยวะรับความรู้สึก ทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อต่าง 
ๆ ต่อมไทรอยด์ สารนี เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้
ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย และน าส่งไปพบแพทย์ 
  กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป จัดให้เข้ารับการดูแลโดยแพทย์ทันที 
 สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ฉีดล้างอย่างทั่วถึงทันทีด้วยน  าปริมาณมาก ๆ 
 สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างทันทีโดยไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที 
8. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน  า พืชและสัตว์ ห้ามทิ งลงสู่ระบบน  า น  าเสีย หรือดิน 
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23 ชื่อสารเคม ีIsoflurane  

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวบรรจุในขวด  ระเหยเป็นแก๊ส 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ใช้ดมยาสลบ   
4. การเก็บรักษา  
 - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด  
          - เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง และมีการระบายอากาศในพื นที่เก็บเป็นอย่างดี 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ปฏิบัติตามมาตรฐานการดมยาสลบอย่างเคร่งครัด 
 - ตรวจสอบการรั่วของ ระบบดมยาและระบบ scavenging system สม่ าเสมอถ้ารั่วต้องรีบเปิดห้อง
เก็บแก๊สให้ระบายอากาศได้ดีและรีบแก้ไขระบบ 
 - ถ้าได้รับโดยการสูดดมเกินขนาดหรือมีความผิดปกติขณะดมยาสลบเช่นผู้ป่วยเขียว  สญัญาณชีพแย่
ลง ให้ปิดแก๊สทันทีและให้ออกซิเจน100 % แจ้งแพทย์และทีมงาน ช่วยผู้ป่วยให้ปลอดภยัก่อน แล้วหาสาเหตุ 
 -จัดเก็บมิดชิตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้มีหน้าที่โดยตรง มีระบบควบคุมการใช้ 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ มีฤทธิ์ท าให้สลบ  ถ้าได้รับมากๆมีผลกด 
การหายใจและกดการเต้นของหัวใจ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เมื่อสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย  ถ้ามีอาการผิดปกติให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์  
ถ้าอาการไม่ดีขึ นให้พบแพทย์ 
 - สารเคมีเข้าตา  ให้ล้างตาด้วยน  าทันที  โดยให้น  าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาท ี แล้วส่งพบแพทย์ 
 - สารเคมีถูกผิวหนัง  ถอดเสื อผ้าหรือรองเท้าส่วนที่ถูกสารเคมีออกทันที  ล้างด้วยสบู่  และน  ามากๆ  
ถ้าระคายเคือง  หรือมีอาการแพ้ให้พบแพทย์ 
 - ถ้ากลืนเข้าร่างกาย  ให้ดื่มน  าตามมากๆ  แล้วรีบน าส่งพบแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - รวบรวมใส่ในภาชนะท่ีบรรจุมีฝาปิด  แล้วทิ งเป็นขยะอันตราย 
 - ห้ามทิ งภาชนะและผลิตภัณฑ์ลงในแม่น  า คู คลอง แหล่งน  าสาธารณะ 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - 
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24 ชื่อสารเคม ี LPG 

1. ประเภทของสารเคมี  ก๊าซ  สารเคมีความไวไฟมาก   
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี เชื อเพลิงหุงต้ม  
4. การเก็บรักษา   เก็บห่างจากแหล่งความร้อน, วัตถุไวไฟ, เปลวไฟ  หรือประกายไฟ  และ
    ส าหรับ Gas หุงต้มทรงสูง  ให้มีอุปกรณ์ส าหรับล็อคถัง Gas ติดกับตัว 
    อาคาร  เพื่อป้องกันถัง Gas ล้ม     
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 5.1 ภาวะปกติ (เฉพาะเชื อเพลิงหุงต้ม) 
  - จัดให้มีอุปกรณ์  ได้แก่  ถังดับเพลิง, หน้ากากปิดจมูก  ทุกหน่วยงานที่มีการใช้Gas หุงต้ม 
 5.2 ภาวะไม่ปกติ  หกหรือรั่วไหล  (ส าหรับ Gas หุงต้ม) 
  - เมื่อเกิดก๊าซรั่ว  สังเกตได้จากกลิ่น  รีบปิดวาล์วที่ถัง Gas  ทันทีถ้าไม่มีการเสี่ยงอันตราย 
  - ระบายอากาศให้ถ่ายเทบริเวณท่ีเสี่ยงอันตราย 
  - ฉีดน  าให้เป็นฝอย  เพ่ือลดไอระเหยหรือไม่ให้ไอสารลอยตัว 
  - ห้ามบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเดินผ่าน  หรือเข้าไปในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
  - เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตรวจความพร้อมของถังดับเพลิงและหน้ากากสวมจมูก 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน  อัคคีภัย 
  - ใช้ผงเคมี  หรือฉีดน  าฝอย 
 5.4 การขนย้ายถัง Gas หุงต้ม 
  - ห้ามกระแทกถัง Gas กับพื นหรือรถขนส่ง 
6. ผลต่อสุขภาพ 
  - ถ้าดูดดมก๊าซในระดับความเข้มข้นมากอาจท าให้สลบโดยไม่รู้ตัว 
  - การสัมผัสกับก๊าซหรือก๊าซเหลวอาจท าให้เกิดแผลไหม้ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอาการบริสุทธิ์   
 - ให้ปลดเครื่องแต่งกายให้หลวม  เพื่อให้หายใจได้สะดวก 
 - กรณีท่ีผู้ป่วยไม่สามารถหายใจเองได้ให้ผายปอด 
 - กรณีหายใจล าบากให้ใช้เครื่องให้ออกซิเจน 
 - รักษาอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยให้อบอุ่น 
 - รีบน าส่งแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - Gas หุงต้ม  ให้แลกเปลี่ยนถัง Gas ใหม่กับผู้จ าหน่วย 
 - สเปร์ยหัวกรอ  ให้ทิ งภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ห้ามสูบบุหรี่หรือใช้วัตถุท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ  ในบริเวณท่ีมีถัง Gas  
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25 ชื่อสารเคม ี Mercury (ปรอท) 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลว  ไวไฟ  มีพิษ  และ/หรือกัดกร่อน 
2. สูตรโมเลกุล   Hg  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี งานทันตกรรม, เครื่องวัดความดัน, ปรอทวัดไข้, งานซ่อม 
4. การเก็บรักษา   ภาชนะปิดสนิท ห่างจากความร้อน  และควรเก็บในภาชนะท่ีตกไม่แตก 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 5.1 ภาวะปกติ 
  - ควรสวมถุงมือและใส่ Mask  ก่อนปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 
  - เครื่องปั่นอะมัลกัม (ทันตกรรม)  ต้องมีถาดสแตนเลสรองรับ 
 5.2 ภาวะไม่ปกติ   หกหรือรั่ว 
  - ห้ามแตะต้องสารที่หกโดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
  - ใช้กระดาษ ปาดเศษปรอทที่หกใส่ภาชนะท่ีบรรจุน  า  แล้วปิดฝาให้สนิท 
  - ระบายอากาศเพ่ือให้ไอปรอทถ่ายเท 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ห้ามใช้น  าฉีดโดยตรงไปยังโลหะท่ีได้รับความร้อน 
  - ปกติสารนี ไม่เผาไหม้  อัคคีภัยที่เกิดขึ นมักเกิดจาดวัตถุอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง  ดังนั นการใช้ 
    อุปกรณ์ดับเพลิงให้เลือดใช้ชนิดที่เหมาะสมกับวัตถุที่เป็นเชื อเพลิง 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 - การหายใจเอาไอระเหยเข้าไป  การสัมผัสช่วงเวลาสั น ๆ แต่ปริมาณสูง ท าให้เกิดการระคายเคือง 
การย่อยอาหารผิดปกติ และท าให้ไตถูกท าลาย การสัมผัสเป็นเวลานานในปริมาณความเข้มข้นต่ า เป็นผลให้
อาการทางประสาทมีลักษณะอารมณ์ที่ไม่คงที่  หน้ายุ่ง สั่น เหงือกบวม น  าลายออกมาก anorexia น  าหนักตัว
ลด และเป็นโรคผิวหนังเนื่องจากการแพ้สาร 
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะท าให้เกิดก๊าซที่ระคายเคือง  กัดกร่อนหรือเป็นพิษ 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - น าผู้ป่วยประสบอันตรายไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
 - ถ้าผู้ประสบอันตรายหยุดหายใจให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ  ถ้าหายใจล าบากให้ออกซิเจนช่วย 
 - ถอดเสื อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารออกทันที 
 - ล้างสารหรือช าระล้างร่างกายด้วยน  าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที  และไปพบแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ ทิ งภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย  
 - รวบรวมใส่ในภาชนะท่ีบรรจุมีฝาปิด  แล้วทิ งเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส  และสูดดมไอปรอทโดยตรง 
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26 ชื่อสารเคม ี Methyl  Cyclohexane 
1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟ   
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี น  ายาลบค าผิด  
4. การเก็บรักษา   ภาชนะปิดสนิท  มิดชิด  ห่างจากความร้อน  ประกายไฟหรือเปลวไฟ  

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 5.1ภาวะปกติ 
  - หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมี 
  - ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา และสัมผัสผิวหนัง 
  - ล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสสาร 

 5.2 ภาวะไม่ปกติ  หกหรือรั่วไหล 
  - ซับสารเคมีที่หกด้วยผ้า  หรือกระดาษช าระ  ซักล้างด้วยน  าลงสู่ระบบบ าบัด  หรือทิ งเป็น
ขยะทั่วไป 
 5.3 ภาวะฉุกเฉินอัคคีภัย 
  - ดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้ง  หรือคาร์บอนไดออกไซด์   
6. ผลต่อสุขภาพ 
  - กรณีสูดดม  ท าให้เกิดการระคายเคือง  ขึ นอยู่กับการแพ้สารเคมีของแต่ละบุคคล 
  - กรณีสัมผัส  เกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนังและตา 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปท่ีที่มีอาการบริสุทธิ์ 
 - กรณีสัมผัสที่ผิวหนังให้ล้างด้วยน  าสะอาด  และสารเคมีเข้าให้ล้างด้วยน  าไหลผ่านประมาณ 15 นาที 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ทิ งภาชนะบรรจุทั งที่มีและไม่มีสารเคมีเหลืออยู่เป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ห้ามรับประทาน หรือสูดดมสารเคมี 
 - อย่าให้เข้าตา  หรือถูกผิวหนัง 
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27 ชื่อสารเคม ีNitrous Oxide 

1. ประเภทของสารเคมี  ก๊าซ  เป็นก๊าซไม่มีสี  ไม่ติดไฟ   
2. สูตรโมเลกุล   N2O 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ใช้ดมยาสลบ   
4. การเก็บรักษา   เก็บในท่อบรรจุสีน  าเงิน  เก็บห่างจากความร้อนและเปลวไฟ   
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ปฏิบัติตามมาตรฐานการดมยาสลบอย่างเคร่งครัด 
 - ตรวจสอบการรั่วของท่อแก๊ส ระบบดมยาและระบบ scavenging system สม่ าเสมอ 
ถ้ารั่วต้องรีบเปิดห้องเก็บแก๊สให้ระบายอากาศได้ดีและรีบแก้ไขระบบ 
 - ถ้าได้รับโดยการสูดดมเกินขนาดหรือมีความผิดปกติขณะดมยาสลบเช่น ผู้ป่วยเขียว  สญัญาณชีพแย่
ลง ให้ปิดแก๊สทันทีและให้ออกซิเจน100 % แจ้งแพทย์และทีมงาน  ช่วยผู้ป่วยให้ปลอดภยัก่อน  แล้วหาสาเหตุ 
 - จัดซื อแก๊สจากร้านค้าที่ได้มาตรฐาน และจัดเก็บห่างจากความร้อนมีอุปกรณ์ป้องกันการล้มกระแทก
ขณะจัดเก็บและเคลื่อนย้าย 
6. ผลต่อสุขภาพ 
  ทางการสูดดม 
  - ท าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ  รู้สึกไม่สบาย  ง่วงนอน  ถ้าสูดดมเป็นเวลานานและมากท าให้เกิดภาวะ
เลือด/เนื อเยื่อขาดออกซิเจน 
  ทางผิวหนัง 
  - อาจเกิดรอยแผลที่เกิดจากความเย็นที่ผิวหนังได้  เป็นผลมาจากการสัมผัสก๊าซ 
  ทางตา 
  - อาจเกิดรอยแผลที่เกิดจากความเย็นที่ตาได้  เป็นผลมาจากการสัมผัสก๊าซ 
  ผลอ่ืนๆ 
  - กดการสร้างเม็ดเลือดขาว 
  - ถ้าได้รับนานๆจะเสี่ยงต่อการแท้งลูก 
  - มีผลต่อการตั งครรภ์  โดยจะท าให้น  าหนักทารกในครรภ์ลดลง  การสร้างกระดูกช้า  และเพ่ิม
อุบัติการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายในร่างกาย 
  - ถ้าได้รับมากๆและนานจะเข้าไปแทนที่ไนโตรเจนในร่างกาย  ท าให้ออกซิเจนในถุงลมเจือจางลงท า
ให้ขาดออกซิเจน 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เคลื่อนย้ายออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์  ดูแลการหายใจ  ให้ออกซิเจนในกรณีท่ีหายใจเองล าบาก 
 - ถ้าสัมผัส N2O ที่เป็นของเหลว  ให้ล้างด้วยน  าอย่างน้อย 15 นาที  แล้วรีบรักษาตามอาการ 
ถ้าอาการไม่ดีขึ นให้พบแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ ปล่อยให้ก๊าซระเหยไปเอง  
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มี  closed space ในร่างกาย   
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28 ชื่อสารเคม ี Oxygen gas 

1. ประเภทของสารเคมี  ก๊าซออกซิเจน  ในสถานะที่เป็นก๊าซอัดภายในความดัน  ก๊าซเหลว   
    หรือก๊าซเหลวที่อุณหภูมิต่ ามากๆ  ช่วยให้ไฟติด   
2. สูตรโมเลกุล   O2 

3. ลักษณะทั่วไป   ออกซิเจนได้มาจากการกลั่นอากาศที่เป็นของเหลว  โดยส่วนใหญ่ออกซิ
    เจนจะถูกใช้ในรูปของก๊าซซึ่งได้มาจากการะเหยออกซิเจนเหลว  
4. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ช่วยชีวิตผู้ปว่ย  
5. การเก็บรักษา   ถังบรรจุและท่อก๊าซห่างจากความร้อน  ประกายไฟ  และเปลวไฟ  

6.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 6.1 ภาวะปกติ 
  - ควรสวมถุงมือ และ Mask  ขณะปฏิบัติงานขนถ่ายออกซิเจนเหลว 
  - ถ้าสัมผัสกับก๊าซเหลว  ให้รีบล้างส่วนที่เยือกแข็งด้วยน  าอุ่นสะอาด  หลีกเลี่ยงการสูดดม 
 6.2 ภาวะไม่ปกติ การหกรั่วไหล 
  - ให้เคลื่อนย้ายแหล่งก่อให้เกิดประกายไฟออกจากท่ีเกิดเหตุ 
  - ต้องเคลื่อนย้ายสารติดไฟ  ออกจากบริเวณที่มีการหกรั่วไหล 
  - อย่าแตะต้องหรือห้ามเดินย่ าไปบนบริเวณท่ีเปรอะเปื้อนหรือหกรั่วไหล 
  - ใช้น  าฉีดเป็นฝอยเพ่ือลดไอของก๊าซและการฟุ้งกระจาย 
  - ห้ามใช้น  าฉีดไปที่บริเวณหกรั่วไหลเปรอะเปื้อนโดยตรง 
  - ต้องป้องกันไม่ให้มีการรั่วลงไปสู่ทางระบายน  า  ท่อระบายน  า  หรือบริเวณท่ีอับอากาศ 
  - ให้กันคนออกจากบริเวณเกิดเหตุจนกว่าก๊าซจะฟุ้งกระจายไปหมด  ให้ระบายอากาศออก
จากบริเวณท่ีสารรั่วไหลให้มากท่ีสุด 
  - ปล่อยให้สารรั่วไหลให้มากที่สุด 
 6.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ให้เลือกใช้สารเคมีดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะของเพลิงที่ลุกไหม้ 
  - ถ้าไม่มีความเสี่ยงมากนัก  ให้เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุหรือวัสดุที่ยังไม่เสียหายออกจากเกิด
เหตุ 
  - ภาชนะบรรจุที่เสียหายจะต้องด าเนินการเคลื่อนย้ายโดยเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิชอบ 
7. ผลต่อสุขภาพ 
 7.1 ทางการสูดดม 
  - แบบเฉียบพลันถ้าสูดดม O2 ( โดยไม่มีค่าความชื นที่เหมาะสม) ความเข้มข้นสูงมากๆ 
   - ระบบหัวใจ : กดการหายใจ  แน่นหน้าอก  ปอดแฟบ  หยุดหายใจได้ 
   - ระบบหัวใจและหลอดเลือด : ท าให้หัวใจเต้นช้า  ร่างกายมีอุณหภูมิสูงต่ าผิดปกติ  
และหลอดเลือดฝอยส่วนปลายหดตัว 
   - ระบบประสาท : ท าให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย  คลื่นไส้  อาเจียน  อ่อนเพลีย  
กล้ามเนื อกระดูกบริเวณใบหน้า  ริมฝีปาก  และกล้ามเนื อต่างๆ  ประสาทหลอน  ชัก  หมดสติ   
   - ในหญิงตั งครรภ์ถ้าสูดดม O2 100%  นาน 20 นาที  ท าให้อัตราการเต้นหัวใจ
ทารกน้อยลงและไม่สม่ าเสมอ 
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  - แบบเรื อรัง 
   - ถ้าสูดดม O2 ที่มีความดัน 1 บรรยากาศ  จะเกิดอาการไอและปวดภายในทรวงอก  
ภายใน 8- 24 ชั่วโมง 
   - ถ้าสูดดม O2 ความเข้มข้นสูงๆ  เป็นเวลา 150 วัน  เกิดอาการ Retinal atrophy 
ได้ 
 7.2 ทางผิวหนัง 
  - พบในออกซิเจนเหลว  จะเกิดอาการไหม้จากความเย็นอย่างรุนแรง 
 7.3 ทางตา 
  - ถ้าไม่มีความชื นที่เหมาะสม  จะเกิดการระคายเคือง 
 7.4 การกลืนกิน 
  - ไม่พบ  แต่ถ้าเกิดท าให้ไหม้จากความเย็นได้ที่บริเวณริมฝีปากและเนื อเยื่อภายในปากได้ 
8.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 8.1 ทางการสูดดม 
  -เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปท่ีที่มีอาการบริสุทธิ์ทันที  ดูแลเรื่องการหายใจ  ให้ความอบอุ่น 
 8.2 ทางผิวหนัง 
  - แผลที่เกิดจากการไหม้จากความเย็น (จะไม่เกิดอาการเจ็บปวด  แต่จะมีสีเหลืองซีด  
หลังจากนั นจะเจ็บปวด  แผลเริ่มซีด  ห้อเลือด)  ให้ประคบด้วยน  าอุ่นหลายๆครั ง  ให้คลายเสื อผ้าให้หลวม  
ออกก าลังกายบริเวณนั น  เพ่ือให้เลือดไหลเวียนได้ดี  ใช้ผ้าสะอาดคลุมไว้ 
 8.3 ทางตา  ล้างตาทันทีด้วยน  ามากๆ  อย่างน้อย 15-20 นาที  แล้วรักษาตามอาการ 
 8.4 ทางการกิน  รักษาตามอาการ 
9. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ปล่อยให้ก๊าซระเหยไปเอง 
10.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - บริเวณถังบรรจุที่เก็บออกซิเจนเหลวในระยะ 15 เมตร  ห้ามสูบบุหรี่  หรือใช้อุปกรณ์ท่ีท าให้เกิด
ประกายไฟ  หรือเปลวไฟ 
11. วิธีปฏิบัติในการขนถ่ายก๊าซออกซิเจนใส่ถังบรรจุ 
 - ให้เคลื่อนย้ายแหล่งที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟออกจากบริเวณในระยะ 15 เมตร 
 - ผู้ปฏิบัติงานในการขนย้ายต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน  ได้แก่ ถุงมือ, Mask, เสื อคลุม 
 - หากมีการรั่วไหลให้ใช้น  าฉีดเป็นฝอย  เพ่ือลดไอของสารหรือลดการฟุ้งกระจาย 
 - ห้ามใช้น  าฉีดไปที่บริเวณหกรั่วไหลโดยตรง 
 - ปล่อยให้สารที่รั่วไหลระเหยไปเองจนหมด 
 - เมื่อท าการขนส่งเสร็จแล้วให้ตรวจสอบถังบรรจุว่าอยู่ในสภาพปกติ 
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30 ชื่อสารเคม ี Peracetic  acid 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลว     
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี งานไตเทียม  ใช้อบฆ่าเชื อตัวกรอง   
4. การเก็บรักษา     

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน   ห้ามสูดดม ห้ามสัมผัสโดยตรง 
 - ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง  เข้าตาและเปื้อนเสื อผ้า  ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน  าสะอาดหลายๆ น  า หรือเปิด
น  าก๊อกให้ไหลผ่าน ถ้าเปื้อนตามตัวให้ถอดเสื อผ้าที่เปื้อนนั นออก แล้วล้างน  าให้มากเข้าไว้ จะช่วยให้ไม่ต้อง
เสี่ยงต่อการสัมผัส เคมีพิษซ  าสอง 
 - ถ้าเผลอกลืนเข้าไป  ห้ามท าให้อาเจียน 
 - หลังแก้อาการเบื องต้นแล้วน าส่งพบแพทย์ 
6. ผลต่อสุขภาพ  
  - มีผลต่อระบบทางเดินหายใจและระคายผิวหนัง 
  - สารเคมี ระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ ถ้าผสมน  าแล้วความเข้มข้นลดลงการระคายเคืองจะ
น้อยมาก  
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - เมื่อสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย  ถ้ามีอาการผิดปกติให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์  
ถ้าอาการไม่ดีขึ นให้พบแพทย์ 
 - สารเคมีเข้าตา  ให้ล้างตาด้วยน  าทันที  โดยให้น  าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาท ี แล้วส่งพบแพทย์ 
 - สารเคมีถูกผิวหนัง  ถอดเสื อผ้าหรือรองเท้าส่วนที่ถูกสารเคมีออกทันที  ล้างด้วยสบู่  และน  ามากๆ  
ถ้าระคายเคือง  หรือมีอาการแพ้ให้พบแพทย์ 
 - ถ้ากลืนเข้าร่างกาย  ให้ดื่มน  าตามมากๆ  แล้วรีบน าส่งพบแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - รวบรวมใส่ในภาชนะท่ีบรรจุมีฝาปิด  แล้วทิ งเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - 
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31 ชื่อสารเคม ี Sodium hypochlorite  

1. ประเภทของสารเคมี  เป็นสารละลาย  ขณะปฏิบัติงานใช้ความเข้มข้น 0.5% w/w 
2. สูตรโมเลกุล   NaHCL 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี น  ายาล้างคลองรากฟัน 
    มีประสิทธิภาพในการท าลายเชื อได้  ทั งไวรัส แบคทีเรีย  และสปอร์ 
4. การเก็บรักษา  
 - เก็บแบบ First in First out 
 - เก็บในที่อากาศเย็น  อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 - ปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังปฏิบัติงาน 
 - ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพดี  แข็งแรง 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง  ควนใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน  เช่น  ถุงมือ  หน้ากาก
ปิดจมูก 
 - ปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังปฏิบัติงาน 
 - ห้ามทิ งภาชนะและผลิตภัณฑ์ลงในแม่น  า คู คลอง แหล่งน  าสาธารณะ 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 มีฤทธิ์ระคายเคือง  กัดกร่อนเมื่อถูกผิวหนัง  เยื่อบุทางเดินหายใจ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - กรณีสัมผัสถูกผิวหนังหรือกระเด็นเข้าตา  ให้ล้างน  าตามมากๆ  แล้วส่งพบแพทย์ 
 - กรณีมีการกลืนกินสารเคมี  ดื่มน  าตามมากๆ  แล้วส่งพบแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - รวบรวมใส่ในภาชนะท่ีบรรจุมีฝาปิด  แล้วทิ งเป็นขยะอันตราย 
 - ห้ามทิ งภาชนะและผลิตภัณฑ์ลงในแม่น  า คู คลอง แหล่งน  าสาธารณะ 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 -  
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32 ชื่อสารเคม ีSodium  Hydroxide 

1. ประเภทของสารเคมี  ของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น    
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ล้างเครื่องกรองน  า  
4. การเก็บรักษา   
 - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด  ป้องกันการเสียหายทางกายภาพ 
          - เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง และมีการระบายอากาศในพื นที่เก็บเป็นอย่างดี  
 - เก็บห่างจากความร้อน, ความชื น, สารที่เข้ากันไม่ได้ 
 - เก็บห่างจากอะลูมิเนียม, แมกนีเซียม 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ฝุ่น ของแข็ง อาจเป็นอันตราย
ได้ 
 - อย่าผสมสารนี กับกรดหรือสารอินทรีย์ 
 - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะสัมผัสสาร 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 -  การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง และท าให้เกิดการท าลายต่อทางเดินหายใจส่วนบน 
ท าให้เกิดอาการจาม ปวดคอ หรือน  ามูกไหล ปอดอักเสบอย่างรุนแรง หายใจติดขัด หายใจถี่รั่ว 
 -  การสัมผัสถูกผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคืองรุนแรง เป็นแผลไหม้ และเกิดเป็นแผลพุพอง 
 -  การกลืนหรือกินเข้าไป ท าให้แสบไหม้บริเวณปาก คอ กระเพาะอาหาร  ท าให้เป็นแผลเป็น 
เลือดออกในกระเพาะอาหาร อาเจียน ท้องร่วง ความดันเลือดลดต่ าลง อาจท าให้เสียชีวิต 
 - การสัมผัสถูกตา จะมีฤทธิ์กัดกร่อน ท าให้เกิดการระคายเคืองรุนแรงเป็นแผลแสบไหม้ อาจท าให้มอง
ไม่เห็นถึงขั นตาบอดได้ 
 -  การสัมผัสสารติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดการท าลายเนื อเยื่อ สารนี มีฤทธิ์กัดกร่อนเนื อเยื่อ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้
ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย และน าส่งไปพบแพทย์ 
  กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป จัดให้เข้ารับการดูแลโดยแพทย์ทันที 
 สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ฉีดล้างอย่างทั่วถึงทันทีด้วยน  าปริมาณมาก ๆ 
 สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างทันทีโดยไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาท ี และส่งพบแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 รวบรวมใส่ในภาชนะท่ีบรรจุมีฝาปิด  แล้วทิ งเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
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33 ชื่อสารเคม ี Safranine Solution 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟ   
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี สารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
4. การเก็บรักษา   ภาชนะปิดสนิท  ห่างจากความร้อน  ประกายไฟ  เปลวไฟ    

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - หลีกเลี่ยงการสูดดม  การสัมผัส  ป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าตา 
 - ควรใช้ในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศดี 
 - สวมอุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  แว่นตา   หน้ากาก  ถุงมือ  ขณะท างาน 
 - ถ้าสัมผัสสารล้างมือทันทีหลังเสร็จงาน 
 - เปลี่ยนเสื อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ล้างมือหลังจากการใช้สาร 
 - แนะน าส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหย ละอองลอย เข้า
สู่ร่างกาย ท าให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ  หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งก าเนิดการจุดติดไฟ ออก
จากพื นที่ อันตราย 
 - สารดับเพลิงที่เหมาะสม  คือ โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ผงแห้ง 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 ผลท าให้เกิดการระคายเคือง, ระบบหายใจล้มเหลว, อาการเวียนศีรษะ, อาการง่วงซึม, มึนเมา 
(inebriation), ท าให้รู้สึกเคลิบเคลิ ม, คลื่นไส้, การอาเจียน 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  
 ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื อผ้าที่ปนเปื้อนทั งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน  าไหลริน /ฝักบัว  
 เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน  าปริมาณมาก  ถอดคอนแทคเลนส์  
 หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน  าตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว  และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ นให้ปรึกษา
แพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ทิ งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - 
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34 ชื่อสารเคม ี Tinner 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟมาก   
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ล้างท าความสะอาดสี 
4. การเก็บรักษา   เก็บในภาชนะปิดสนิท  มิดชิด  มีการระบายอากาศดี  ไม่เก็บไว้ใกล้กับ 
    แหล่งความร้อน  ประกายไฟ  เปลวไฟ  

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 5.1 ภาวะปกติ 
  - ควรสวมถุงมือ และ/หรือ Mask ขณะปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
  - หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมี  และสัมผัสโดยตรง 
 5.2 ภาวะไม่ปกติ การหกรั่วไหล 
  - ห้ามเดินย่ าหรือแตะต้องบนบริเวณท่ีมีการหกรั่วไหล 
  - หยุดการรั่วไหล  ถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย 
  - ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน  า  ท่อระบายน  า  หรือบริเวณที่อับอากาศ 
  - ดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วยผ้าหรือผ้าห่ม  แล้วเก็บรวบรวมในภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิดหรือ
ถุงพลาสติก  เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 
  - ใช้น  าฉีดเป็นฝอยเพ่ือลดไอระเหย  หรือท าให้ไอไม่กระจายตัว 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใช้ผงเคมีแห้ง  คาร์บอนไดออกไซด์   
  - ห้ามใช้น  าฉีดโดยตรง 
  - ถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย  ให้เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุที่ยังไม่เสียหายออกจากบริเวณที่
เกิดอัคคีภัย 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 - การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจท าให้เกิดการระคายเคือง  หรือแผลไหม้ที่ผิวหนังและตา 
 - เมื่อสารนี ไหม้ไฟจะท าให้เกิดก๊าซระคายเคือง  กัดกร่อน และ/หรือเป็นพิษ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - น าผู้ประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์   
 - ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ  ถ้าผู้ประสบอันตรายหยุดหายใจ 
 - ถอดเสื อผ้าและรองเท้าท่ีเปื้อนสารออกทันที 
 - ถ้าสัมผัสกับสารให้ล้างออกด้วยน  า 
 - ถ้าสารเคมีเข้าตาให้ล้างด้วยน  าสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที 
 - รักษาอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยให้อบอุ่น  และน าส่งแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ทิ งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 -ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน 
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35 
1. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการลุกไหม้โดยการเก็บในภาชนะท่ีปิดมิดชิด   มีการระบายอากาศดี  ไม่เก็บไว้
ใกล้กับแหล่งความร้อน  ประกายไฟ  เปลวไฟ 
2. หลีกเลี่ยงการสูดดมและสัมผัสโดยตรง 
3. ควรสวมถุงมือ  หน้ากาก  ตามความเหมาะสมขณะปฏิบัติงาน 
4. กรณีสัมผัสสารล้างท าความสะอาดด้วยน  า  กรณีเข้าตาให้ล้างด้วยน  าไหลผ่านนาน 15 นาที 
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36 ชื่อสารเคม ี Toner 

1. ประเภทของสารเคมี  สารที่เป็นสารอันตรายได้     
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี เติมหมึกเครื่องถ่านเอกสาร  
4. การเก็บรักษา   เก็บในภาชนะปิดสนิท  มิดชิด  ห่างจากความร้อนและประกายไฟ   
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 5.1 ภาวะปกติ 
  - ใส่ถุงมือ  และใส่ Mask ขณะปฏิบัติงานทุกครั ง 
 5.2 ภาวะไม่ปกติ  หกหรือรั่ว 
  - กวาดหรือดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่น  แล้วใส่ในภาชนะพลาสติก 
  - ปิดฝาให้สนิททิ งเป็นขยะอันตราย 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน  อัคคีภัย 
  ดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้ง  หรือคาร์บอนไดออกไซด์   
6. ผลต่อสุขภาพ 
  - สูดดม  ท าให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ 
  - สัมผัสตา  ท าให้ระคายเคือง  แสบตา 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - สูดดม  ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปท่ีที่มีอาการบริสุทธิ์ 
 - สัมผัสตา  ให้ล้างด้วยน  าสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ทิ งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมีและสัมผัสโดยตรง 
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37 ชื่อสารเคม ี ทรายเทมฟีอส 

1. ประเภทของสารเคมี  Temephos 1% SG (Sand Granule) 
2. สูตรโมเลกุล   C16H20O6P2S3  

3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับก าจัดลูกน  ายุงลาย 
4. การเก็บรักษา  
 - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
          - เก็บในที่ที่เย็น แห้ง และมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ 
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน 
 - ควรใส่ถุงมือยาง รองเท้าบูท  Mask   ขณะใช้งานทุกครั ง 
 - ระวังอย่าให้เข้าตา 
          - หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง  หลีกเลี่ยงการหายใจเข้าไป การสัมผัสถูกผิวหนัง เสื อผ้าและเข้าตา 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 เมื่อมีการได้รับเกิดปริมาณที่ก าหนดไม่ว่าจะเป็นทางการหายใจ  การสัมผัสทางผิวหนัง  หรือ กินหรือ
กลืนเข้าไป จะท าให้เกิดอาการระคายเคืองเกิดขึ น โดยอาจจะมีการไอ หายใจติดขัด หายใจถี่รัวขึ น ปวดศีรษะ 
สายตาพร่ามัว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ความดันโลหิตต่ า สูญเสียการควบคุม และหมดสติ  
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  - ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผาย
ปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย น าส่งไปพบแพทย์ 
          - ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป และผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้บ้วนล้างปาก ด้วยน  าสะอาด น าส่งไปพบแพทย์ 
          - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างออกด้วยน  าปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที พร้อมทั งถอดเสื อผ้า 
และรองเท้าท่ีเปรอะเปื้อนสารเคมีออก ซักท าความสะอาดก่อนน ามาใช้ใหม่อีกครั ง 
          - ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างออกด้วยน  าปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาท ี
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า คูคลองสาธารณะ 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 -  
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38 ชื่อสารเคม ี น้ ายาขัดมนัพ้ืน 

1. ประเภทของสารเคมี  เป็นสารละลาย มีส่วนประกอบดังนี  
    Dibutyl Phthalate 0.5% W/W และ 2-butoxy ethanol,  
    ethylene momo-n-butyl ether 0.5% W/W 

2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ส าหรับขัดเงา เพ่ิมความเงาให้กับพื นซึ่งลายน  ายาเคลือบ และซ่อมแซมส่วน
    ที่เสียหายซึ่งเกิดจากการขีดข่วนได้ดี 
4. การเก็บรักษา  
 - เก็บในที่แห้งและมิดชิด    
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน 
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ควรใส่ถุงมือยาง รองเท้าบูทขณะใช้งานทุกครั ง 
 - ระวังอย่าให้เข้าตา 
 - ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า คูคลองสาธารณะ 
6. ผลต่อสุขภาพ 
  - อาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังที่สัมผัสหรือเกิดการอาการแพ้ได้ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน  าไหลอย่างน้อย 15 นาที หากอาการไม่ทุเลารีบไปพบแพทย์ 
 - หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน  าสะอาดนานอย่างน้อย 15 นาที หากไม่ทุเลารีบไปพบแพทย์ 
 - หากกลืนกินเข้าไป ห้าม ท าให้อาเจียนให้ดื่มน  าหรือนมมากๆแล้วรีบน าส่งแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - เก็บในที่แห้งและมิดชิด 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 -  
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39 ชื่อสารเคม ี น้ ายาท าความสะอาดพื้น 

1. ประเภทของสารเคมี  เป็นสารละลาย มีส่วนประกอบดังนี  
    Ethoxylated Nonyl Phenol 6 OE 0.06% W/W และ Ethoxylate 
    Nonyl Phenol 1000E   0.14% W/W  

2. สูตรโมเลกุล   -     
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ท าความสะอาดพื น ไม่ต้องผสมน  า เหมาะส าหรับพื นกระเบื องโมเสด  
4. การเก็บรักษา   เก็บในที่มิดชิด ห่างจาเด็ก อาหารและสัตว์เลี ยง   

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน 

  - หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ควรใส่ถุงมือยาง รองเท้าบูท และภายหลังการใช้มือหยิบจับควรล้างถุง
มือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน  าและสู่ทุกครั ง 

- ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม 
- ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า คู คลองสาธารณะ 

6. ผลต่อสุขภาพ 
  - มีฤทธิ์กัดกร่อน 
  - ระคายเคืองต่อผิวหนังที่สัมผัส  ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

  - หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ าจ านวนมากๆ หากเปื้อนเสื อผ้าให้รีบถอดออกและล้างร่างกายด้วย
น  าและสบู่ทุกครั ง 

- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน  าสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลารีบไปพบแพทย์ 
  - ห้ามกลืนกินเข้าไป ห้าม ท าให้อาเจียน ให้ดื่มน  าหรือนมมากๆ แล้วรีบน าส่งแพทย์พร้อมภาชนะ

บรรจุ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ 
 - ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า คู คลองสาธารณะ 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - 
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40 ชื่อสารเคม ี น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า 

1. ประเภทของสารเคมี  เป็นสารละลาย มีส่วนประกอบดังนี  
    Hydrochloric Acid 1.5% W/W, Ethorylated Nonyl Phenol 1.5 
    mol EO 3.8% W/W, Ethorylated Nonyl Phenol 9.5 mol EO 2.1% 
    W/W, Sodium Dodecul Benzone Sulfonate 1.31% W/W.  

2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ท าความสะอาดห้องน  า ขจัดคราบฝังแน่น  
4. การเก็บรักษา   

 - เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี ยง   

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน 

  - หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ควรใส่ถุงมือยาง รองเท้าบูท และภายหลังการใช้มือหยิบจับควรล้างถุง
มือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน  าและสู่ทุกครั ง 

- ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม 
- ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า คู คลองสาธารณะ 

6. ผลต่อสุขภาพ 
  - มีฤทธิ์กัดกร่อน และพิษร้ายแรง 
  - ระคายเคืองต่อผิวหนังที่สัมผัส  ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

  - หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ าจ านวนมากๆ หากเปื้อนเสื อผ้าให้รีบถอดออกและล้างร่างกายด้วย
น  าและสบู่ทุกครั ง 

- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน  าสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลารีบไปพบแพทย์ 
- ห้ามกลืนกินเข้าไป ห้าม ท าให้อาเจียน ให้ดื่มน  าหรือนมมากๆ แล้วรีบน าส่งแพทย์พร้อมภาชนะ

บรรจุ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  

- ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า คู คลองสาธารณะ 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - 
 

 

 

 

 



คู่มือความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลหัวไทร 
 

41 ชื่อสารเคม ี น้ ายาฆ่าเชื้อ  ดับกลิ่น 

1. ประเภทของสารเคมี  เป็นสารละลาย มีส่วนประกอบดังนี  
    Hydrochloric Acid 1.5% W/W, Ethorylated Nonyl Phenol 1.5 
    mol EO 3.8% W/W,  Ethorylated Nonyl Phenol 9.5 mol EO  
    2.1% W/W, Sodium Benzone Sulfonate 1.31% W/W.   

2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ท าความสะอาดห้องน  า ขจัดคราบฝังแน่น  
4. การเก็บรักษา  
 - เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี ยง    
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน 

  - หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ควรใส่ถุงมือยาง รองเท้าบูท และภายหลังการใช้มือหยิบจับควรล้างถุง
มือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน  าและสู่ทุกครั ง 

- ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม 
- ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า คู คลองสาธารณะ 
6. ผลต่อสุขภาพ 
  - มีฤทธิ์กัดกร่อน และพิษร้ายแรง 
  - ระคายเคืองต่อผิวหนังที่สัมผัส  ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 - หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ าจ านวนมากๆ หากเปื้อนเสื อผ้าให้รีบถอดออกและล้างร่างกายด้วยน  าและ
สบู่ทุกครั ง 

- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน  าสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลารีบไปพบแพทย์ 
- ห้ามกลืนกินเข้าไป ห้าม ท าให้อาเจียน ให้ดื่มน  าหรือนมมากๆ แล้วรีบน าส่งแพทย์พร้อมภาชนะ

บรรจุ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า คู คลองสาธารณะ 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - 

 

 

 
 
 



คู่มือความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลหัวไทร 
 

42 ชื่อสารเคม ี น้ ายาพ่นหมอกควัน  
1. ประเภทของสารเคมี  Cypremethine 25%    
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ใช้ป้องกันและก าจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง  
    แมลงวัน แมลงสาบ มด  
4. การเก็บรักษา   เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี ยง    

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ควรใส่ถุงมือยาง  Mask  รองเท้าบูท  และชุดคลุมขณะปฏิบัติงาน 
 - ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูก
ผิวหนังและเสื อผ้า  
 - หลังจากพ่นเสร็จแล้ว  ต้องอาบน  าเปลี่ยนเสื อผ้าก่อนรับประทานอาหาร  ดื่มน  าหรือสูบบุรี่  และซัก
ชุดที่สวมท างานให้สะอาด 
 - ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย 
 - ขณะท าการฉีดพ่นในอาคา ร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีด และไม่เข้าไป 
ในบริเวณนั นจนกว่าบริเวณท่ีฉีดพ่นจะแห้งสนิท  
6. ผลต่อสุขภาพ 
  ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง  ต่อตา  และต่อผิวหนัง  อาการชา
ที่ผิวหนัง  คัน  ร้อนไหม้  ขาดความสามารถในการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ  ร่างกายท างานไม่
ประสานกัน  หมดสติ  และอาจถึงตายได้   ถ้ากลืนหรือกินเข้าไปท าให้เกิดอาการปวดท้อง  ท้องร่วง  ถ้าได้รับ
สารเป็นเวลานานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการท างานของตับ  cypermethrin เป็นพิษอย่างมากต่อปลาและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน  า 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน  าจ านวนมาก ๆ ถ้าเปื้อนเสื อผ้าให้รับถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที 
 2. หากสูดดม ให้น าผู้ป่วยออกจากบริเวณท่ีใช้  
 3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน  าสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์ 
 4. หากกลืน ห้ามท าให้อาเจียน  ให้รีบน าส่งแพทย์  พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วต้องท าลาย  ห้ามน าไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามน าไปเผาไฟจะเกิด
อันตราย 
 - ห้ามทิ งหรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์หรือเครื่องพ่นลงในแม่น  า คู คลอง แหล่งสาธารณะ 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - ห้ามรับประทาน 

 
 
 



คู่มือความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลหัวไทร 
 

43 ชื่อสารเคม ี ผงฟอกผ้าขาว  (Chlorinate  Bleaching Powder) 
1. ประเภทของสารเคมี  ผงมีกลิ่นหอม  มีฤทธิ์เป็นด่าง    
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี งานซักฟอก  ซักผ้า  ฟอกผ้าขาว  
4. การเก็บรักษา  
 - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด  ป้องกันการน  าเข้า 
          - เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง และมีการระบายอากาศในพื นที่เก็บเป็นอย่างดี  
 - เก็บห่างจากความร้อนและความชื น       

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน ห้ามสูดดมห้ามสัมผัสโดยตรง 

  - ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง เข้าตาและเปื้อนเสื อผ้า 
   - ถ้าสัมผัสผิวหนัง นัยน์ตา รีบล้างออกด้วยน  าสะอาดให้มากที่สุด จนอาการระคายเคืองทุเลา 
  - เก็บให้มิดชิดในสถานที่มีการระบายอากาศดี 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 - ระคายเคืองต่อผิวหนังและนัยน์ตา  ก่อให้เกิดการแพ้ได้ 
  - ผลกระทบต่อระบบบ าบัดน  าเสียเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่าง 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้
ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย และน าส่งไปพบแพทย์ 
  กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป จัดให้เข้ารับการดูแลโดยแพทย์ทันที 
 สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ฉีดล้างอย่างทั่วถึงทันทีด้วยน  าปริมาณมาก ๆ 
 สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างทันทีโดยไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาท ี และส่งพบแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - 

 

 

 

 

 



คู่มือความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลหัวไทร 
 

44 ชื่อสารเคม ี ผงขจัดคราบ  (Multipurpose Powder Detergent) 
1. ประเภทของสารเคมี  ผง   
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี งานซักฟอก  ขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ ที่ติดมากับผ้าที่ซัก  
4. การเก็บรักษา  
 - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด  ป้องกันการน  าเข้า 
          - เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง และมีการระบายอากาศในพื นที่เก็บเป็นอย่างดี  
 - เก็บห่างจากความร้อนและความชื น    

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน ห้ามสูดดมห้ามสัมผัสโดยตรง 

  - ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง เข้าตาและเปื้อนเสื อผ้า 
   - ถ้าสัมผัสผิวหนัง นัยน์ตา รีบล้างออกด้วยน  าสะอาดให้มากที่สุด จนอาการระคายเคืองทุเลา 
  - เก็บให้มิดชิดในสถานที่มีการระบายอากาศดี 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 - ระคายเคืองต่อผิวหนังและนัยน์ตา  ก่อให้เกิดการแพ้ได้ 
 - ผลกระทบต่อระบบบ าบัดน  าเสียเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่าง  
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้
ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย และน าส่งไปพบแพทย์ 
  กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป จัดให้เข้ารับการดูแลโดยแพทย์ทันที 
 สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ฉีดล้างอย่างทั่วถึงทันทีด้วยน  าปริมาณมาก ๆ 
 สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างทันทีโดยไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาท ี และส่งพบแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - 
 

 

 

 

 

 



คู่มือความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลหัวไทร 
 

45 ชื่อสารเคม ี ผงล้างผ้า  (Cygnet  Sour) 
1. ประเภทของสารเคมี  ผงมีฤทธิ์เป็นกรด   
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี งานซักฟอก  ใช้ล้างผ้าในน  าสุดท้ายเพ่ือขจัดฤทธิ์ของคลอรีนและด่างท่ีเกิด 
    จากกระบวนการซักในขั นตอนแรก 
4. การเก็บรักษา 

 - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด  ป้องกันการน  าเข้า 
          - เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง และมีการระบายอากาศในพื นที่เก็บเป็นอย่างดี  
 - เก็บห่างจากความร้อนและความชื น    

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน   ห้ามสูดดม ห้ามสัมผัสโดยตรง 

  - ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง    เข้าตา  และเปื้อนเสื อผ้า. ถ้าสัมผัสผิวหนัง  นัยน์ตา  รีบล้างออกด้วยน  า
สะอาดให้มากที่สุด  จนอาการระคายเคืองทุเลา 
  - เก็บให้มิดชิดในสถานที่มีการระบายอากาศดี 
6. ผลต่อสุขภาพ 
 -ระคายเคืองต่อผิวหนังและนัยน์ตา  ก่อให้เกิดการแพ้ได้ 
 -ผลกระทบต่อระบบบ าบัดน  าเสียเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นกรด 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้
ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย และน าส่งไปพบแพทย์ 
  กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป จัดให้เข้ารับการดูแลโดยแพทย์ทันที 
 สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ฉีดล้างอย่างทั่วถึงทันทีด้วยน  าปริมาณมาก ๆ 
 สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างทันทีโดยไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาท ี และส่งพบแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 - 

 

 

 

 

 



คู่มือความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลหัวไทร 
 

46 ชื่อสารเคม ี สบู่เหลวลา้งมือ 

1. ประเภทของสารเคมี  เป็นสารละลาย  มีส่วนประกอบดังนี  
    Sodium Laurly Ether Sulfate 10% w/w 
    Sodium Laurly Sulfate 20% w/w 
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ส าหรับล้างมือ  และฆ่าเชื อโรคจากมือ  สามารถล้างได้วันละหลายๆครั  ง 
4. การเก็บรักษา   เก็บในที่มิดชิด    

5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ห้ามรับประทาน 
 - ระวังอย่าให้เข้าตา 
 - ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า  คู คลองสาธารณะ 
6. ผลต่อสุขภาพ 
  - อาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังที่สัมผัสหรือเกิดอาการแพ้ได้ 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน  าสะอาดนานอย่างน้อย 15 นาที  หากไม่ลุเลารีบไปพบแพทย์ 
 - หากกลืนเข้าไป  ห้ามท าให้อาเจียน  ให้ดื่มน  าหรือนมมากๆ  แล้วรีบน าส่งแพทย์ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า  คู  คลองสาธารณะ 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



คู่มือความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลหัวไทร 
 

47 ชื่อสารเคม ี สารก าจัดคราบมัน  และกลิ่นคาว 

1. ประเภทของสารเคมี  เป็นสารละลาย  มีส่วนประกอบดังนี  
    - Sodium Sikyl Benzene Sulphonate 
    - Sodium Laoryl Ether Sulphonate  
    - Cocomido Propyl Betaind (CAPB)    
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชน์จากการใช้สารเคมี ขจัดคราบน  ามันและกลิ่นคาว  
4. การเก็บรักษา  
 - เก็บในที่มิดชิด  ห่างจากมือเด็ก  อาหารและสัตว์เลี ยง 
 - เก็บในที่แห้ง  
5.การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 - ระวังอย่าให้เข้าตา ควรสวมแว่นตาขณะท างาน 
 - ผู้ที่แพ้สสารเคมีได้ง่าย ควรสวมถุงมือยาง 
6. ผลต่อสุขภาพ 
  - ท าให้ระคายเคืองตา และผิวหนัง 
7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน  าสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลารีบไปพบแพทย์ 
  - ห้ามกลืนกินเข้าไป ห้าม ท าให้อาเจียน ให้ดื่มน  าหรือนมมากๆ แล้วรีบน าส่งแพทย์พร้อมภาชนะ

บรรจุ 
8. การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ  
 - ห้ามทิ งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแม่น  า  คู  คลองสาธารณะ 
9.ข้อควรระวัง/ค าเตือน 
 -    
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