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สารบัญ 

รายการ หน้า 
-Acetic  Acid 1 
-Acetone 2 
-Acrylic 3 
-Alcohol70% 95 % 4 
-Ammonia 5 
-Ammonium Hydroxide 6 
-Barim 7 
-Carbon dioxide 8 
-Chloro difluoro methane  9 
-Chlorhexidine 4% 10 
-Chlorine  11 
-Chlorinate  Bleaching Powder (ผงฟอกผ้าขาว) 12 
-Chloroform      13 
-Cobalt 14 
-Delta50 สารพ่นยุง 15 
-Developer  and Replanisher 16 
-Dichloromethane 17 
-(Distillates ( petroleum), hydrotreated light) 98.0 % w/w 
(น้้ามันดันฝุ่น) 

18 

 -Disinfectant Toilet Cleaner 19 
-Ethylene oxide 20 
-Formaldehyde 21 
-Fixer  and replanisher 22 
-Glutaric dialdehyde 23 
-Glycerin ,Citric Acid Benzaconium  Chloride สบู่เหลวล้างมือ 24 
-Hexane 25 
-Hydrochloric acid  น้้ายาท้าความสะอาดห้องน้้า 26 
-Iodine 28 
-lead 29 
-Mercury 30 
-Methyl  Cyclohexane น้ายาลบค้าผิด 32 
-Methyl Ethyl Ketone 33 
-Nitrogen oxides ; Nitrous Oxide 34 
-Oxygen liquid 35 
  



 

 

รายการ หน้า 
  
-Peracetic  acid 36 
-Potassium dichromate 37 
-Potassium hydroxide  38 
-Povidoon iodine 7.5 % 
-Povidoon iodine 10 % 

39 

-Sevoflurane ,Isoflurane 40 
-Sodium Carbonate  Sodium Carbonate  Methly Cellulose, Sodium -
triphosphate Zeolite, ผงซักฟอก ซุปเปอร์ไวท์ 

41 

-Sodium Carbonate 71.27% w/w 
-Sodium Disilicate  0.50% w/w 
Surface Active Agent  6.05 % w/w 
(Multi-Purpose Cleaning Power) ผลิตภัณฑ์ช้าระล้าง 

42 

-Sodium Chloride 43 
-Sodium  Hydroxide 44 
-Sodium hypochlorite 45 
- Sodium hypochlorite as available chlorine 6.0% w/w  
- Sodium Lauryl Sulphate 5.0% w/w  
- Sodium carbonate   4.0% w/w  
- Sodium phosphate 2.0 w/w 
(ซีน็อกซ์-เอส O T G) 

46 

-SODA LIME 47 
-Sodium thiosulphate pentahydrate 48 
-Sulfuric acid 49 
-Silver Nitrate 50 
-Temephoas  51 
-Thinner 52 
-Toner 53 
-Toluene 54 
-Xylenes 55 
-แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากการท้างานสัมผัสสารเคมี 56 
-อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมี 57 
-พิษของสารเคมีต่อร่างกาย 58 
-อาการเม่ือสัมผัสสารเคมี 61 
-การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 62 

 



 

 

 

ข้อมูลสารเคมีโรงพยาบาลสงขลา 
ชื่อสารเคมี Acetic  Acid .50% 

Acetic  Acid .30% 
 

ประเภทของสาร ประเภทย่อย 3 ของเหลวไวไฟ การกัดกร่อนผิวหนัง, ประเภทย่อย 1A, 
  

หน่วยงานที่พบ -ไตเทียม  
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ -อบฆ่าเชื้อเครื่องไตเทียมยี่ห้อ B.Braun 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดิน
หายใจ ก่อให้เกิดอาการไอ และหายใจติดขัด 
สัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
ท้าให้เกิดผื่นแดง เกิดการบวมของผิวหนัง และปอด 
สัมผัสทางการกิน การกลืนหรือกินเข้าไป จะก่อให้เกิดอาการปวดท้อง และ
อาเจียน 
สัมผัสถูกตา การสัมผัสถูกตาอาจจะก่อให้เกิดอาการตาแดง และปวดตาได้ 
 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
- เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง 
- เก็บห่างจากกรด 
- เก็บให้ห่างจากความร้อน 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ ชุดป้องกันสารเคมี, ถุงมือ, แว่นตานิรภัย 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์

อย่างเหมาะสม 
การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศ

บริสุทธิ์ น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้ดื่มน้้า 1-2 แก้ว ในช่วงเวลา 15 
นาท ีกระตุ้นให้เกิดการอาเจียน น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างด้วยน้้าและสบู่ปริมาณมากๆ 
พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ล้างด้วยน้้าปริมาณมากๆ น้าส่งไปพบแพทย์ 
 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Acetone ; Dimethyl ketone 
ประเภทของสาร ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ   
หน่วยงานที่พบ พัสดุ  
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายใจเอาไอระเหยของสารเข้าไปจะก่อให้เกิดการ

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ท้าให้เกิดอาการไอ เวียนศีรษะ หดหู่ และ
ปวดศีรษะ ถ้าได้รับปริมาณมาก ๆ มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
สัมผัสทางผิวหนัง ก่อให้เกิดการท้าลายชั้นไขมันของผิวหนัง ท้าให้เกิดผื่นแดง 
ผิวหนังแห้งและแตก เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้ 
สัมผัสทางการกิน หากกินหรือกลืนเข้าไปในปริมาณมาก จะท้าให้เกิดอาการ
ปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียน 
สัมผัสถูกตา ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ท้าให้ ปวดตา น้้าตาไหล ตาแดง  
การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ อ่ืนๆ สัมผัสเรื้อรัง : การสัมผัสนาน ๆ หรือเป็น
ประจ้าทางผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง หรืออาจท้าให้เกิด
การอักเสบของผิวหนังได้ - สารนี้มีผลท้าลายปอด ทรวงอก ไต ท่อไต กระเพาะ
ปัสสาวะ 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
- เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง 
- เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ 
- เก็บห่างจาก : ความร้อน เปลวไฟ แหล่งจุดติดไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้ 
- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีมีการใช้และเก็บสาร 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ ชุดป้องกันสารเคมี, ถุงมือ, แว่นตานิรภัย,รองเท้า
นิรภัย 

 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- สารนี้ไม่สามารถคาดได้ว่าจะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ให้เคลื่อนย้ายออกไปที่อากาศบริสุทธิ  ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้
ช่วยผายปอด ถ้าหายใจล้าบาก ให้ออกซิเจน น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป : ท้าให้เกิดการอาเจียนขึ้น แต่อย่ากระตุ้นให้เกิดการ
อาเจียน สัมผัสถูกผิวหนัง : ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้้าปริมาณมากๆ อย่าง
น้อย 15 นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีเปรอะเปื้อนสารเคมีออก น้าส่ง
ไปพบแพทย์  
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมาก ๆ อย่าง
น้อย 15 นาท ีพร้อมกระพริบตาถี่ๆขณะท้าการล้าง น้าส่งไปพบแพทย์ 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Acrylic  
 

ประเภทของสาร ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 8 สารไวไฟและกัดกร่อน  
 

หน่วยงานที่พบ งานซ่อมบ้ารุง  
งานโสตทัศนูปกรณ์ 

การน้าไปใช้ประโยชน์ งานซ่อมบ้ารุงใช้เป็นตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี ใช้ทาเป็นตัวเคลือบผิวสีทาบ้าน
,โลหะ, ถนน  
งานเวชนิทัศน์ ใช้ทาสีป้าย  

ผลกระทบต่อสุขภาพ อันตรายเมื่อกลืนกิน เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง อันตรายเมื่อหายใจเข้าสู่
ร่างกาย เป็นสาเหตุท้าให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและดวงตาได้รับอันตราย
อย่างรุนแรง  

การจัดเก็บ -แยกออกจากกันในการเก็บรักษาที่เย็นและแห้ง ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ 
และความร้อน 
 -มีการระบายอากาศดีเป็นพ้ืนที่ทนไฟไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่ายในบริเวณท่ีเก็บ  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น สวมถุงมือ สวม Maskใส่แว่นตากันไอ
ระเหยของสาร  

    
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม -สารนี้เมื่อปนเปื้อนในดิน จะซึมลงสู่ชั้น น้าใต้ดิน และจะย่อยสลายในดิน เหลือ
ความเข้มข้นระดับปานกลาง 
-สารนี้เมื่อปนเปื้อนน้า จะถูกย่อยสลายเหลือความเข้มข้นระดับปานกลาง และ
ไม่ระเหยไปในอากาศ 
- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม  
 

การปฐมพยาบาล เมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ฉีดล้างทันทีด้วยสบู่และน้าปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 
นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีออก ส่งไปพบแพทย์ ทา
ความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนามาใช้อีกครั้ง  
 

 

 



 

 

ข้อมูลสารเคมีโรงพยาบาลสงขลา 
ชื่อสารเคมี Isopropyl alcohol 

- alcohol 95 % 
- alcohol 70 % 

ประเภทของสาร ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ   
หน่วยงานที่พบ - ฝ่ายเภสัชกรรม  หอผู้ป่วย และทุกหน่วยงานที่มีการบริการผูป้่วย 
การน้าไปใช้ประโยชน์ - ใช้ผิวหนัง หรือท้าหัตถการ อื่นๆฉีดยาเชน่ทา้แผล 

- ใช้เช็ดสะดือทารกแรกคลอด 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ  ทา้ให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ท้าให้เกิด

อาการ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ไอ เซื่องซึม และเกิดโรคน้้าท่วมปอด 
สัมผัสทางผิวหนัง ทา้ให้เกิดการระคายเคือง แสบไหม้ ผื่นแดง สารนี้ดูดซึมผ่าน
ผิวหนัง 
สัมผัสทางการกิน   ท้าให้เกิดการระคายเคือง ท้าให้เกิดอาการปวดศีรษะ วิงเวียน
ศีรษะ และมีอาการเซื่องซึม 
สัมผัสถูกตา  ท้าให้เกิดการระคายเคืองท้าให้ตาแดง และปวดตาได้ 
การก่อมะเร็ง ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็ง 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะทีบ่รรจุ ที่ปิดฝามิดชิด 
- เก็บห่างจากแหล่งจุดติดไฟ 
- ให้ดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยวัสดุดูดซับของเหลว  
- เก็บส่วนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อน้าไปก้าจดั 
- การพิจารณาการก้าจดั : ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎระเบียบทีท่างราชการก้าหนด 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ, หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, แว่นตานิรภัย 
 

        
ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม จะไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับสารอย่างเหมาะสม 
การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป  ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ 

ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย น้าส่งไปพบ
แพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป  ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป นา้ส่งไปพบแพทยโ์ดยทันที 
สัมผัสถูกผิวหนัง ถ้าสัมผัสถูกผวิหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทนัทีด้วยน้้าปริมาณมาก
อย่างน้อย 15 นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกและน้าส่ง
แพทย์อย่างรวดเร็ว  
สัมผัสถูกตา :ถ้าสัมผสัถูกตาให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 15นาท ี
 

  



 

 

ชื่อสารเคมี Ammonia 
 

ประเภทของสาร 

 
หน่วยงานที่พบ - หอผู้ป่วย และทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ป่วย, รพ.สต.ในสังกัดรพ สงขลา 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการพยาบาล 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายใจเข้าไปในปริมาณมากกว่า 25 ppm ท้าให้ระคาย

เคืองจมูกและคอ ถ้าได้รับปริมาณมากจะหายใจติดขัด เจ็บหน้าอก หลอดลม
บีบเกร็ง มีเสมหะและปอดบวม 
สัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสถูกผิวหนังจะเป็นผื่นแดง บวม เป็นแผล อาจท้า
ให้ผิวหนังแสบไหม้ถ้าได้รับสารปริมาณมากๆ 
สัมผัสทางการกิน การกลืนกินเข้าไปจะท้าให้แสบไหม้บริเวณปาก คอ หลอด
อาหารและท้อง 
สัมผัสถูกตา การสัมผัสถูกตา จะท้าให้เจ็บตา เป็นผื่นแดง ตาบวม ท้าให้น้้าตา
ไหล ท้าลายตา 
การก่อมะเร็ง  เป็นสารก่อมะเร็ง  
ความผิดปกติ อ่ืนๆ ท้าลายไต ตับ ปอด ระบบประสาทส่วนกลาง เนื่องจาก
เป็นสารมีฤทธิ์กัดกร่อน 

การจัดเก็บ เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟและประกายไฟ เก็บให้ห่างจากสาร
ออกซิไดซ์  

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี,กะบังหน้าป้องกันสารเคมี 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์

อย่างเหมาะสม 
การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่ได้รับสาร รักษาร่างกายให้อบอุ่น 

น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป :  สารนี้เป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันปกติ ให้บ้วนปาก
ด้วยน้้าแล้วให้ดื่มน้้าหรือนมอย่างน้อย 2 แก้ว อย่ากระตุ้นให้อาเจียน น้าส่งไป
พบแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 
นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีออก น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกตา : ล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากๆอย่างน้อย 15 นาที ล้างโดย
เปิดเปลือกตาล่างบน จนกว่าไม่มีสารเคมีหลงเหลืออยู่ น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 

 



 

 

ชื่อสารเคมี Ammonium Hydroxide 
ประเภทของสาร ประเภทที่ 8ของเหลวไวไฟ มีพิษ และหรือกัดกร่อน 
หน่วยงานที่พบ  
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หารหายใจหา

สารทีความเข้มข้นสูง เข้าไปจะก่อให้เกิดแผลไหม้ น้้าท่วมปอดและอาจตายได้  
สัมผัสทางผิวหนัง ก่อให้เกิดการระคายเคืองและเกิดแผลไหม้ได้ 
สัมผัสทางการกิน ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหลอดอาหารและกระเพาะ
อาหาร และอาจท้าให้เยื่อบุช่องท้องทะลุหรืออักเสบ ท้าให้เกิดอาการปวดใน
ปาก , อก , ท้อง , เกิดอาการไอ , อาเจียน และหมดสติได้ 
สัมผัสถูกตา ก่อให้เกิดการระคายเคือง จะท้าให้เกิดอาการปวดตา , เกิดการ
ท้าลายตา และอาจท้าให้ตาบอด 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ การสัมผัสเป็นระยะเวลานาน หรือการสัมผัสน้้าจะ
ก่อให้เกิดการท้าลายเนื้อเยื่อของเยื่อเมือก , ทางเดินหายใจส่วนบน , ตา และ
ผิวหนังได ้  สารนี้ท้าลายปอด ทรวงอก ตับ ไต กระเพาะปัสสาวะ 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ 
- เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง 
- เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ 
- เก็บแยกจากสารที่เข้ากันไม่ได้ และเก็บท่ีอุณหภูมิต่้ากว่า 25 องศาเซลเซียส 
และหลีกเลียงการสัมผัสกับแสงโดยตรง 
- ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย 
ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้ ( เช่น ไอระเหย , ของเหลว ) 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี,แว่นป้องกันสารเคมี 

 
ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

สารนี้มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตสัตว์ และพืชน้้า 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วย
หยุดหายใจให้ช่วยผายปอด น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป :  อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียน ให้ดื่มน้้าปริมาณมากๆ 
ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 
นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีออก น้าส่งไปพบแพทย์ 
ซักท้าความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนน้ากลับมาใช้ใหม่ 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 
15 นาที น้าส่งไปพบแพทย์ 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Barim 
ประเภทของสาร ไวไฟสูง.  สารที่ท้าให้ระคายเคือง. 
หน่วยงานที่พบ หน่วยรังสีวิทยา 
การน้าไปใช้ประโยชน์  
ผลกระทบต่อสุขภาพ การสัมผัสทางผิวหนัง: ท้าให้เกิดความระคายเคืองผิวหนัง.อาจเป็นอันตราย

หากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง. 
การสัมผัสทางตา: ท้าให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตา. 
การสูดดม: อาจเป็นอันตรายหากสูดดม  สารนี้ท้าให้เกิดอาการระคายเคืองที่
แผ่นเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน. 
การกลืนกิน: อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน. 

การจัดเก็บ ภาวะส้าหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท  เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และ
เปลวไฟ.  เก็บภายใต้อาร์กอน. 
สารที่เข้ากันไม่ได้:   อย่าให้ถูกน้้า 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ 
การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี 
ารป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี. 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - 
การปฐมพยาบาล -ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปท่ีที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วย

หายใจ.  ถ้าหายใจล้าบาก, ให้ออกซิเจน. 
-ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอด
เสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์. 
-เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้้าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่า
ได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่าง
ล้าง.  ไปพบแพทย์. 
-เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้้าบ้วนปากในกรณีท่ีผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์. 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

ชื่อสารเคมี carbon dioxide 
 

ประเภทของสาร ประเภท 2 A  สภานะก๊าซ บรรจุภัณฑ์เป็นท่อ ถัง 
 

หน่วยงานที่พบ ห้องผ่าตัด  
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ งานผ่าตัด 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ เมื่อสูดหายใจเอาแก็สเข้าไป ในระยะแรกจะท้าให้เกิดอาการ
หายใจเร็ว หายใจลึกข้ึน ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเร็ว หาก
ได้รับในปริมาณมากข้ึน จะเริ่มมีผลกดสมอง ท้าให้ซึมลง ปวดศีรษะ วิงเวียน
ศีรษะ มึนงง สับสน การได้ยินลดลง 
สัมผัสทางผิวหนัง อาการพิษจากแก็สคาร์บอนไดออกไซด์นี้ มักจะพบร่วมกับ
ภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) ได้เสมอ ซึ่งภาวะขาดออกซิเจน อาจน้าไปสู่
อาการอย่างอ่ืนๆเป็นแผลไหม้ที่ผิวหนังได้ 
สัมผัสทางการกิน -  
สัมผัสถูกตา เมื่อสัมผัสถูกตาจะท้าให้รบกวนการมองเห็น ระคายเคืองตาได้ 
การก่อมะเร็ง ไม่มีข้อมูล องค์กร IARC ไม่ได้ท้าการประเมินไว้ 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ  หากได้รับปริมาณสูงมากจะท้าให้หมดสติ และเสียชีวิตใน
ที่สุด 
 

การจัดเก็บ ปิดวาวให้สนิทเมื่อเลิกใช้หรือก๊าซหมด เก็บถังให้ห่างจากความร้อน  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ ชุดป้องกันสารเคมี, ถุงมือ, แว่นป้องกันสารเคมี 

 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ยังไม่สามารถวิเคราะห์อย่างเต็มที่ 
 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศ
บริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ให้ออกซิเจน รักษาร่างกายให้
อบอุ่น น้าส่งไปพบแพทย์ 
 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Chloro difluoro methane  
(สารประกอบพวก CFC)   

ประเภทของสาร  เป็นสารละลายมีลักษณะเป็นของเหลว มีกลิ่นฉุน ไม่ติดไฟ  
  

หน่วยงานที่พบ  งานซ่อมบ้ารุง   
   

การน้าไปใช้ประโยชน์ น้าเข้าเครื่องแอร์เป็นสารที่เติมลงไปเพ่ือทาให้แอร์เย็น  
 

 

ผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน 
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 
 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด    
- เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง มีการระบายอากาศเพียงพอ 
- เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟและประกายไฟ  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ ถุงมือ, แว่นป้องกันสารเคมี 

 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นก๊าซเรือนกระจก ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน สาร CFC มีองค์ประกอบเป็น
คลอรีน ฟลูออไรด์ และโบรมีน ซึ่งมีความสามารถในการทาลายโอโซน 
ตามปกติสาร CFC ในบริเวณพ้ืนผิวโลกจะทาปฏิกิริยากับสารอื่น แต่เมื่อมัน
ดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ โมเลกุลจะแตก
ตัวให้คลอรีนอะตอมเดี่ยว และทาปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน  
 

 

การปฐมพยาบาล หากสัมผัสผิวหนัง :ล้างผิวหนงัด้วยสบู่และน้้าปริมาณมาก 
หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณท่ีมีอากาสบริสุทธิ์และให้พัก
ในท่าท่ีหายใจได้ สะดวก 
หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้้าเป็นเวลาหลายๆนาที  
 

 

 

 



 

 

ชื่อสารเคมี Chlorhexidine 4%  
Chlorhexidine 0.12 %  
Chlorhexidine 2 %  
 

ประเภทของสาร สารละลาย  
 

หน่วยงานที่พบ -หอผู้ป่วย และทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ป่วย  
-ห้องผ่าตัด  
-งานวิสัญญี  
-งานไตเทียม  
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ 4% ใช้ล้างมือ หรือใช้ฟอกผิวหนัง  
ใช้เตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด หรือใช้ท้าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ก่อนใส่สาย
สวยปัสสาวะ  
0.12 % ใช้เป็นน้้ายาบ้วนปากในการท้า mouth care  
2 % ใช้เช็ดผิวหนังก่อนผ่าตัดหลังจาก Scrub แล้ว  
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ ผิวหนัง  คนที่แพ้อาจท้าให้เกิดการระคายเคืองตา   
 

การจัดเก็บ เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันแสงแดด ที่อุณหภูมิห้อง 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

ใช้อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมและตามความจ้าเป็นในแต่ละหน่วยงาน 
เช่น mask  ถุงมือ  
 

    
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- 
 

การปฐมพยาบาล -สัมผัสทางหายใจ  ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ท้าให้
ร่างกายอบอุ่น 
-สัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้าสบู่ปริมาณมาก 
-สัมผัสทางตา  ล้างตาด้วยน้้าสะอาด 15 นาที จนอาการระคายเคืองตาลุเลา  
-กลืนกิน บ้วนปากด้วยน้้าสะอาด สังเกตอาการผู้ป่วย 
-รีบน้าส่งแพทย์ 
 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Chlorine 
ประเภทของสาร ประเภทที่ 5 สารออกไดส์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์  
หน่วยงานที่พบ บ่อบ้าบัดน้้าเสีย ซ่อมบ้ารุง  
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใส่ละลายในน้้าเพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว  

 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ ก่อให้เกิดอันตรายได้ จะท้าให้ทางเดินหายใจเกิดแผลไหม้, 

เกิดอาการหายใจติดขัด, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, เวียนศีรษะ, ผิวหนัง
เปลี่ยนเป็นสีน้้าเงิน, ปอดถูกท้าลาย และการสัมผัสเป็นระยะเวลานานจะท้าให้
ฟันผุ และปอดถูกท้าลายได้ 
สัมผัสทางผิวหนัง ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ท้าให้เนื้อเยื่อตาย
เนื่องจากได้รับความเย็น, เกิดแผลพุพอง 
สัมผัสทางการกิน ก่อให้เกิดแผลไหม้ เกิดอาการปวดท้อง หัวใจเต้นผิดปกติได้ 
สัมผัสถูกตา ท้าให้เกิดแผลไหม้ น้้าตาไหล และท้าลายตาได้ 
การก่อมะเร็ง ไม่เป็นสารก่อมะเร็งตามบัญชีรายชื่อของ IARC , NTP , OSHA 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และป้องกันความเสียหายทางกายภาพ 
- เก็บห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

      
ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้้า น้้าเสีย หรือดิน เนื่องจากมีความเป็นพิษสูงสูงต่อแหล่งน้้า 
เมื่อผสมกับน้้าให้สารผสมที่มีพิษ 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป ใช้ถุงอากาศหรือการผายปอดหากจ้าเป็น รักษาร่ายกายให้
อบอุ่น น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 
กินหรือกลืนเข้าไป ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ ให้ดื่มน้้าหรือนม 
หากเกิดการอาเจียน ให้เอียงศีรษะลงต่้า และอย่าหายใจเอาสารเข้าไป หาก
ผู้ป่วยหมดสติให้เอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่ง น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 
สัมผัสถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีรวมทั้ง
เครื่องประดับออก และล้างด้วยน้้าและสบู่อ่อนๆปริมาณมากจนกระทั่งสาร
หลุดออกหมด(อย่างน้อย 15-20 นาที) หากเกิดแผลไหม้ให้ฆ่าเชื้อ เช็ดให้แห้ง 
ปลดเสื้อผ้าให้หลวม น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 
สัมผัสถูกตา :  ให้ล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากๆหรือจนกว่าสารจะหลุดออก
หมด พร้อมกระพริบตาถี่ๆขณะท้าการล้าง หากเกิดการระคายเคืองให้ล้างด้วย
น้้าเกลือ ให้ปิดตาด้วยผ้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค แล้วน้าส่งไปพบแพทย์ทันที 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี ผงฟอกผ้าขาว   
- Chlorinate  Bleaching Powder 

ประเภทของสาร สารกัดกร่อน 
หน่วยงานที่พบ -งานซักฟอก 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ซักผ้า   

-ฟอกผ้าขาว 
ผลกระทบต่อสุขภาพ -ระคายเคืองต่อผิวหนังและนัยน์ตา  ก่อให้เกิดการแพ้ได้ 

-ผลกระทบต่อระบบบ้าบัดน้้าเสียเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่าง 
การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 

 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

    
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การปฐมพยาบาล 1.ห้ามรับประทาน ห้ามสูดดม  ห้ามสัมผัสโดยตรง 

2.ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง    เข้าตา  และเปื้อนเสื้อผ้า. ถ้าสัมผัสผิวหนัง  นัยน์ตา  
รีบล้างออกด้วยน้้าสะอาดให้มากท่ีสุด  จนอาการระคายเคืองทุเลา 
3.เก็บให้มิดชิดในสถานที่มีการระบายอากาศดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Chloroform  
 

ประเภทของสาร ประเภทที่ 2 ก๊าซพิษ เป็นของเหลวไม่มีสี ระเหยง่าย  
 

หน่วยงานที่พบ งานซ่อมบ้ารุง  งานเวชนิทัศน์  
การน้าไปใช้ประโยชน์ ผสมใส่สีพ่นเหล็ก  

 
ผลกระทบต่อสุขภาพ - การสัมผัสถูกผิวหนัง ทาให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง มีผื่นแดงและมีอาการ

เจ็บปวด ทาลายน้ามันธรรมชาติในร่างกาย สารนี้สามารถซึมผ่านผิวหนังได้  
-การหายใจเข้าไปทาให้ร่างกายหมดความรู้สึกหรือสลบได้ทาให้ระคายเคืองต่อ
ระบบการหายใจ และมีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางมีอาการปวด
ศีรษะ เวียนศีรษะ ถ้าหายใจเอาสารที่ความเข้มข้นสูงเข้าไปจะทาให้หมดสติ 
และถึงตายได้ ท้าให้ไตถูกท้าลาย ความผิดปกติของระบบเลือด การสัมผัสเป็น
ระยะเวลานาน จะน้าไปสู่ความตายได้ ท้าให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ ตับ และ
ไตผิดปกติ  
อาการ: ถ้าสัมผัสไอระเหยของสารนี้เป็นระยะเวลานานหรือสัมผัสถูกสารเคมี
บ่อยๆอาจจะทาให้ระบบประสาทส่วนกลาง หัวใจ ตับ และไต ถูกทาลายได้ -
การสัมผัสกับของเหลวจะทาให้ไขมันถูกทาลายลง อาจจะทาให้ผิวหนังมีการ
ระคายเคืองเรื้อรัง ทาให้ผิวหนังแห้ง และเกิดผิวหนังอักเสบได้ สาร
คลอโรฟอร์มนี้ถูกสงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย  

การจัดเก็บ เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ต้านทางแสงแดด และ เก็บในที่เย็น แห้งและมี
การระบายอากาศ  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

PPE. หน้ากากป้องกันการหายใจ , ถุงมือ, แว่นตานิรภัย  

      
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - 
การปฐมพยาบาล -สัมผัสถูกผิวหนังให้ฉีดล้างผิวหนังโดยทันทีด้วยน้าปริมาณมากๆอย่างน้อย 15 

นาท ี 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี  Cobalt 
ประเภทของสาร สารไวไฟ 
หน่วยงานที่พบ หน่วยกายอุปกรณ์เทียม 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการท้าขาเทียม 
ผลกระทบต่อสุขภาพ การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจท้าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง. 

การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง. 
การสัมผัสทางตา:   อาจท้าให้เกิดการระคายเคืองดวงตา. 
การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะท้าให้เกิดการระคาย
เคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน. 
การกลืนกิน:   อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน. 

การจัดเก็บ ปิดภาชนะให้สนิท.  เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ. 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน 
สารเคมี, หน้ากากกระบังหน้า   

     
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                  - 
การปฐมพยาบาล เมื่อสูดดมสาร 

 

  
ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การ
ช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจล้าบาก, ให้ออกซิเจน. 

  

เมื่อสัมผัสสาร 
 

  
ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 
15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์. 

  

เมื่อสารเข้าตา 
 

  
ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้้าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 
นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออก
จากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์. 

  

เมื่อกลืนกิน 
 

  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้้าบ้วนปากในกรณีท่ีผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์. 
   

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Delta50 (สารพ่นยุง) 
 

ประเภทของสาร ประเภทที่ 6 สารพิษ  
 

หน่วยงานที่พบ หน่วยงาน เวชกรรมสังคม  
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการพ่นยุงตามบ้านเรือน โดยการผสมกับน้ามันดีเซลและน้้า 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ -การหายใจเข้าไป ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน
และล่าง  
- การสัมผัสถูกผิวหนัง ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง  
- การสัมผัสถูกตา  ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา  
 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
 - เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง  
- เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ 
 - เก็บห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และสารที่เข้ากันไม่ได้ 
 - ให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิ +4 องศาเซลเซียส  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

ใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น สวมถุงมือ สวม Mask (N 95) 
ควรสวมแวนตานิรภัย 
 

    
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

อย่าปล่อยน้้าที่ใช้ชะล้างลงในท่อระบายน้้าหรือแหล่งน้้าสาธารณะ  
 

การปฐมพยาบาล -สัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้าสบู่ปริมาณมาก ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า 
ให้ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีออก ซักทาความสะอาดเสื้อผ้า 
-สัมผัสทางตา  ล้างตาด้วยน้้าสะอาดจนอาการระคายเคืองตาลุเลา  
-สัมผัสทางหายใจ  ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้า
ผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจน 
-หลีกเลี่ยงการหายใจเอาสารเข้าไป การกลืนกิน การสัมผัสกับผิวหนัง  
 
 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Developer  and Replanisher 
 

ประเภทของสาร ประเภทสาร 6.1สารพิษ 
 

หน่วยงานที่พบ - งานทันตกรรม 
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ -น้้ายาล้างฟิล์ม 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อหายใจเข้าไป: ก่อให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือก, ไอ และ หายใจ
ล้าบาก 
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ระคายเคือง อาจเกิดการแพ้ 
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง 
อันตรายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น: 
เมื่อกลืนกิน: อาจก่อให้เกิดเมทฮีโมโกลบิน 
 

การจัดเก็บ เก็บให้ห่างจากสารออกซิไซด์ กรดเข้มข้น 
เก็บไว้ในภาชนะท่ีปิดสนิท ให้พ้นมือเด็ก 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

  หน้ากากป้องกันการหายใจ  ถุงมือ, แว่นตานิรภัย 

       
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สาร Developer มีฤทธิ์เป็นด่างอาจส่งผลต่อค่า BOD ในระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
ควร บ้าบัดก่อนระบายลงระบบบ้าบัดน้้าเสียหรือเจือจางมาก ๆ 
 

การปฐมพยาบาล เมื่อสูดดม: ให้ย้ายไปที่อากาศบริสุทธิ์  
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที 
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก โดยน้้าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที
แล้วส่งพบแพทย์ 
เมื่อกลืนกิน: ท้าให้ผู้ป่วยอาเจียน แล้วน้าส่งพบแพทย์ 
 

 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Dichloromethane 
 

ประเภทของสาร ของเหลวไวไฟ อันตรายต่อสุขภาพ 
 

หน่วยงานที่พบ งานซ่อมบ้ารุง  
งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้เชื่อมพลาสติก 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ อาจท้าอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้้า  
หายใจเข้าไป : อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ. อาจท้าให้ง่วงซึมหรือมึนงง. 
สัมผัสผิวหนัง : ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 
สัมผัสดวงตา : ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง 
กลืนกิน : เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.  
อาการเรื้อรัง : สงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง. 
 

การจัดเก็บ เก็บรักษาในที่ท่ีมีอากาศถ่ายเทดีเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท. 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี, แว่นตานิรภัย 

    
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม. 
 

การปฐมพยาบาล สัมผัสการหายใจเข้าไป : ให้สูดอากาศบริสุทธิ์. ถ้าหายใจล้าบาก เคลื่อนย้ายผู้
ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้
สะดวก.  
สัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้้าจ้านวนมาก ๆ. ขอค้าปรึกษาหรือการรักษาที่
เหมาะสมทันที.  
สัมผัสดวงตา : ชะล้างด้วยน้้าอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที.  
การกลืนกิน : ชะล้างปาก. ไม่ท้าให้อาเจียน. ขอค้าปรึกษาหรือการรักษาท่ี
เหมาะสม. 
 

 



 

 

 

 

ชื่อสารเคมี (Distillates ( petroleum), hydrotreated light) 98.0 % w/w 
(น้้ามันดันฝุ่น) 
 

ประเภทของสาร สารละลาย 
 

หน่วยงานที่พบ ตามหน่วยงานต่างๆ 
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ ส้าหรับเก็บฝุ่นทั่วไป ใช้เช็ดถูท้าความสะอาดประจ้าวัน 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ ระคายเคืองต่อผิวหนังที่สัมผัส  ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ 
 

การจัดเก็บ ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้งมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง เปลวไฟ
และความร้อน  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกัน, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ทกันน้้า 

 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   - 
การปฐมพยาบาล สัมผัสถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนสารออก ล้างออกด้วยสบู่และน้้า

สะอาดจ้านวนมาก หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่อีกให้พบแพทย์ที 
หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ น้าส่ง
ไปพบแพทย์  
สัมผัสถูกตา : ถ้าสารนี้เข้าตา ให้ฉีดล้างตาด้วยน้้าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้น้าส่งพบแพทย์  
กินหรือกลืนเข้าไป ห้ามท าให้อาเจียน ถ้าผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ดื่มน้้าหรือนม
ปริมาณมากเพ่ือเจือจาง และรีบน้าส่งไปพบแพทย์พร้อมภาชนะและฉลากของ
ผลิตภัณฑ์นั้น 
 
 
 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Disinfectant Toilet Cleaner 
ประเภทของสาร ของเหลวไวไฟ 
หน่วยงานที่พบ ทุกหน่วยงานที่มีการท้าความสะอาดห้องน้้า 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้ท้าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคบนพื้น ฝาผนังและเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้้า 
ผลกระทบต่อสุขภาพ - 
การจัดเก็บ -เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง  

 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกัน, ถุงมือ, ,แว่นป้องกัน 

  
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ลงในแม่น้้า ล้าคลองแหล่งน้้าสาธารณะ   
 

การปฐมพยาบาล สัมผัสผิวหนัง  เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที. ชะล้างผิวหนังด้วยน้้า
หรืออาบน้้าด้วยสบู่ทุกครั้ง 
สัมผัสดวงตา  ชะล้างด้วยน้้าสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่หายส่ง
พบแพทย์ 
กลืนกิน  ชะล้างปาก. ห้ามท้าให้อาเจียน. ให้ดื่มน้้าหรือนมปริมาณมากๆรีบน้า
ผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Ethylene oxide 
ประเภทของสาร ประเภทที่ 2 ก๊าซอันตรายและก๊าซพิษ 
หน่วยงานที่พบ จ่ายกลาง 
การน้าไปใช้ประโยชน์ สารที่ใช้ในการอบแก๊สเครื่องมือท้าให้ปราศจากเชื้อในเครื่องมือ/อุปกรณ์

การแพทย์ 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ จะก่อให้เกิดการระคายเคือง คลื่นไส้ มึนงง ไอ อาเจียน ถุง

ลมโป่งพอง ปอดบวม 
สัมผัสทางผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อน แผลไหม้ 
สัมผัสถูกตา ท้าให้เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง ปวดแสบปวดร้อน แผลไหม้ 
การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ อ่ืนๆ สารนี้เป็นสารที่คาดว่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย์ ( IARC และ OSHA ) และมีผลต่อการเจริญพันธุ์ การเจริญเติบโต
ของทารกในครรภ์ 

การจัดเก็บ - เก็บภายในที่เย็น แห้ง มีการระบายอากาศเป็นอย่างดี ก่อสร้างด้วยวัสดุไม่ติด
ไฟ ห่างจากพ้ืนที่จราจรและทางออกฉุกเฉิน 
- อย่าให้อุณหภูมิในบริเวณท่ีเก็บสูง เกินกว่า 54 องศาเซลเซียส เพ่ือป้องกัน
การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ 
- ป้องกันความเสียหายทางภายภาพของท่อบรรจุ (CYLINDER) เก็บในลักษณะ
ตั้งขึ้น และยึดติดกับผนังหรือเสา 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องติดตั้งและใช้ชนิดป้องกันการระเบิดได้ 
- ติดตั้งสายดิน สายพ่วงระหว่างถังบรรจุ 
- ใช้อุปกรณ์ลดความดัน เมื่อต่อไปใช้งานทางท่อหรือระบบ ให้มีความดันต่้า
กว่า 50 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว  
- ห้ามสูบบุหรี่ หรือ ท้าให้เกิดประกายไฟ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ, ถุงมือ, แว่นตานิรภัย 

   
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้้า 

- ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้้า น้้าเสีย หรือดิน 
การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์  ถ้าผู้ป่วยหยุด

หายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนสารเคมีนี้ออก และฉีดล้างท้า
ความสะอาดด้วยน้้าอุ่นปริมาณมาก ๆ ถ้าปรากฏอาการแผลไหม้ขึ้น ให้ส่งพบ
แพทย์ 
สัมผัสถูกตา : ฉีดล้างตาด้วยน้้าปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที ถ่างตาให้
กว้าง เพ่ือให้มั่นใจว่าล้างออกหมด ถ้าเกิดการระคายเคืองขึ้นให้น้าส่งไปพบ
แพทย์ 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Formaldehyde 10% 
Formaldehyde 90% 

ประเภทของสาร ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ   
หน่วยงานที่พบ ทันตกรรม  พยาธิวิทยากายวิภาค คลังยาเภสัชกรรม  ห้องผ่าตัด อายุรกรรม

ชาย3, กึ่งวิกฤติอายุรกรรม,ศัลยกรรมหญิง+นรีเวชกรรม 
การน้าไปใช้ประโยชน์ รักษาสภาพชิ้นเนื้อ 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ท้าให้เกิดอาการไอ เจ็บคอ และหายใจ

ติดขัด 
สัมผัสทางผิวหนัง สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ท้าให้เป็นผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน 
และ ผิวหนังไหม้ 
สัมผัสทางการกิน การกลืนหรือกินเข้าไป สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ท้าให้เจ็บคอ 
ปวดท้อง และท้องร่วง 
สัมผัสถูกตา สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ท้าให้ตาแดง เจ็บตาและท้าให้การมองเห็น
ไม่ชัดเจน 
การก่อมะเร็ง สารนี้ท้าให้การก่อให้เกิดมะเร็ง 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ  สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อตา ผิวหนัง และระบบทางเดิน
หายใจ การหายใจเข้าไปท้าให้ปอดอักเสบ การกลืนหรือกินเข้าไปท้าลายตับ
และไต การสัมผัสสารเป็นเวลานาน ท้าให้ผิวหนังผิดปกติ ก่อให้เกิดเนื้องอก มี
ผลท้าลายตับ ไต หัวใจ อาจเป็นสารเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม 

การจัดเก็บ - เก็บสารไว้ในบริเวณท่ีเย็น  เก็บห่างจากสารออกซิไดซ์ มีการระบายอากาศ
เพียงพอ 
- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณเก็บสารเคมี 
- ให้ล้างท้าความสะอาดร่างกาย ให้ทั่วถึงภายหลังท้าการเคลื่อนย้าย 
- จัดให้มีฝักบัวอาบน้้า และอ่างล้างหน้าในบริเวณท่ีมีการใช้ และเคลื่อนย้ายสาร 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน 
สารเคมี, หน้ากากกระบังหน้า   

     
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้้า น้้าเสีย หรือดิน 
การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป  เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้ผู้ป่วยอยู่ใน

ท่านั่ง น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป  ให้ผู้ป่วยบ้วนล้างปากด้วยน้้า น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที 
พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกตา :  ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที น้าส่ง
ไปพบแพทย์ 



 

 

 

 

ชื่อสารเคมี Fixer  and replanisher 
 

ประเภทของสาร ประเภทสาร 6.1วัตถุมีพิษ 
หน่วยงานที่พบ - งานทันตกรรม 

 
การน้าไปใช้ประโยชน์ -น้้ายาล้างฟิล์ม 

 
ผลกระทบต่อสุขภาพ มีฤทธิ์ระคายเคือง มีผลต่อไต และระบบทางเดินอาหาร 

 
การจัดเก็บ เก็บให้ห่างจากสารออกซิไซด์ กรดเข้มข้น 

เก็บไว้ในภาชนะท่ีปิดสนิท ให้พ้นมือเด็ก 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

    
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บ้าบัดก่อนระบายลงระบบบ้าบัดน้้าเสียหรือเจือจางมาก ๆ 
 

การปฐมพยาบาล เมื่อสูดดม: ให้ย้ายไปที่อากาศบริสุทธิ์  
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที 
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก โดยน้้าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที
แล้วส่งพบแพทย์ 
เมื่อกลืนกิน: ท้าให้ผู้ป่วยอาเจียน แล้วน้าส่งพบแพทย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อสารเคมี Glutaric dialdehyde 
 

ประเภทของสาร ประเภท6 วัตถุมีพิษ 
หน่วยงานที่พบ ห้องผ่าตัด พยาธิวิทยากายวิภาค 
การน้าไปใช้ประโยชน์   - 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ   ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ก่อให้เกิดอาการ

ไอ หอบหืด อาเจียน ปวดศีรษะ และหายใจติดขัด 
สัมผัสทางผิวหนัง ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ท้าให้เกิดผิวหนัง
อักเสบ เกิดภาวะภูมิไวต่อการสัมผัสผิวหนัง และเกิดผื่นแดง 
สัมผัสทางการกิน จะท้าให้ปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียนได้ 
สัมผัสถูกตา ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ท้าให้เกิดอาการตาแดง และปวด
ตาได้ 
การก่อมะเร็ง -  
ความผิดปกติ อ่ืนๆ อวัยวะเป้าหมาย คือ ตา ผิวหนัง ระบบหายใจ   การ
สัมผัสเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือการสัมผัสซ้้า ๆ จะก่อให้เกิดอาการผิวหนัง
อักเสบ ท้าให้เกิดภูมิไวต่อการสัมผัสทางผิวหนัง และอาจท้าให้เกิดอาการหอบ
หืดได้ 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
- เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง 
- เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี, แว่นตานิรภัย 

    
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้้า น้้าเสีย หรือดิน 

- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม 

การปฐมพยาบาล  หายใจเข้าไป  ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศ
บริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย 
น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป  ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้ผู้ป่วยบ้วนล้างปากด้วยน้้า หาก
ผู้ป่วยยังมีสติอยู่ในกระตุ้นให้เกิดการอาเจียนน้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้้า พร้อม
ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก ๆ เป็นเวลา
หลาย ๆ นาที พร้อมคอนแทกเลนส์ออกถ้าสามารถท้าได้ น้าส่งไปพบแพทย์ 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Glycerin ,Citric Acid 
Benzaconium  Chloride 
สบู่เหลวล้างมือ 

ประเภทของสาร ของเหลวไวไฟ  
 

หน่วยงานที่พบ -หอผู้ป่วย และทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ป่วย  
การน้าไปใช้ประโยชน์ ล้างท้าความสะอาดผิวหนัง 
ผลกระทบต่อสุขภาพ  
การจัดเก็บ -แยกออกจากกันในการเก็บรักษาที่เย็นและแห้ง ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ 

และความร้อน  
-มีการระบายอากาศดีเป็นพ้ืนที่ทนไฟไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่ายในบริเวณท่ีเก็บ 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

ใช้อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมและตามความจาเป็นในแต่ละหน่วยงาน 
เช่น mask ถุงมือ  
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม  
 

การปฐมพยาบาล สัมผัสถูกตา : ถ้าสารนี้เข้าตา ให้ฉีดล้างตาด้วยน้้าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้น้าส่งพบแพทย์  
กินหรือกลืนเข้าไป ถ้าผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ดื่มน้้าหรือนมปริมาณมากเพ่ือเจือจาง 
และรีบน้าส่งไปพบแพทย์พร้อมภาชนะและฉลากของผลิตภัณฑ์นั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Hexane 
ประเภทของสาร ประเภท3 ของเหลวไวไฟ 
หน่วยงานที่พบ บ้าบัดน้้าเสีย 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการทดสอบคุณน้้า   
ผลกระทบต่อสุขภาพ การสัมผัสทางผิวหนัง: ท้าให้เกิดความระคายเคืองผิวหนัง. 

การดูดซึมทางผิวหนัง: อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง. 
การสัมผัสทางตา: อาจท้าให้เกิดการระคายเคืองดวงตา. 
การสูดดม: อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะท้าให้เกิดการระคาย
เคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน. 
การกลืนกิน: อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน. 

การจัดเก็บ ปิดให้สนิท.  เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ.  เก็บในที่แห้ง
และเย็น 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี,แว่นป้องกันสารเคมี 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า, และอาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะ

แวดล้อมในน้้า. 
การปฐมพยาบาล เมื่อสูดดมสาร ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วย

หายใจ.  ถ้าหายใจล้าบาก, ให้ออกซิเจน. 
เมื่อสัมผัสสาร ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้้าปริมาณมาก 
เมื่อสารเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้้าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. 
เมื่อกลืนกิน ให้ใช้น้้าบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Hydrochloric acid 
 

ประเภทของสาร 

 
หน่วยงานที่พบ -บ้าบัดน้้าเสีย หน่วยงานต่าง ๆ  

 
การน้าไปใช้ประโยชน์ -ใช้ทดสอยคุณภาพน้้า , เป็นส่วนผสมน้้ายาท้าความสะอาดห้องน้้า 

 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายใจเอาไอระเหยของสารนี้เข้าไปจะก่อให้เกิดอาการ

ไอ หายใจติดขัด เกิดการอักเสบของจมูก ล้าคอ และทางเดินหายใจส่วนบน 
และในกรณีท่ีรุนแรง จะก่อให้เกิดอาการน้้าท่วมปอด ระบบหายใจล้มเหลว 
และอาจเสียชีวิตได้ 
สัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเกิดผื่น
แดง ปวดและเกิดแผลไหม้ การสัมผัสกับสารที่ความเข้มข้นสูงจะก่อให้เกิดแผล
พุพองและผิวหนังเปลี่ยน 
สัมผัสทางการกิน การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง จะ
ก่อให้เกิดอาการปวด และเกิดแผลไหม้ในปาก คอ หลอดอาหาร และทางเดิน
อาหาร อาจก่อให้เกิดอาการ คลื่นไส้ และท้องร่วง และอาจท้าให้เสียชีวิตได้ 
สัมผัสถูกตา การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและอาจก่อให้เกิด
การท้าลายได้ อาจท้าให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง และก่อให้เกิดท้าลายตาอย่าง
ถาวรได้ 
การก่อมะเร็ง ไม่เป็นสารก่อมะเร็งตาม NTP จัดเป็นสารก่อมะเร็งประเภท 3 
ตามบัญชีรายชื่อของ IARC 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ - การสัมผัสกับไอระเหยของสารเป็นระยะนานจะ
ก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อกัน และท้าให้เกิดฤทธิ์กัดกร่อน เช่นเดียวกับฤทธิ์ของ
การสัมผัสกรด  ในบุคคลที่มีอาการผิดปกติทางผิวหนัง หรือเป็นโรคทางตา จะ
มีความไวต่อการเกิดผลกระทบสารนี้ 
 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และป้องกันการเสียหายทางกายภาพ 
- เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง 
- เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ 
- เก็บในบริเวณท่ีมีพ้ืนป้องกันกรด และมีระบบระบายออกที่ดี 
- เกบ็ห่างจาก การสัมผัสโดยตรงกับแสง ความร้อน น้้า และสารที่เข้ากันไม่ได้ 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน



 

 

บุคคล สารเคมี, หน้ากากกระบังหน้า   

   
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1. เมื่อรั่วไหลลงสู่ดินคาดว่าสารนี้จะไม่เกิดการสลายตัวทางชีวภาพ และสารนี้

อาจถูกดูดซึมเข้าสู่แหล่งน้้าใต้ดินได้ 
2. สารนี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้้า จะเกิดอันตรายจากการ
เปลี่ยนแปลงค่าพีเอช 
3. ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้้า น้้าเสีย หรือดิน 
 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป  ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศ
บริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย 
น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป  ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียนให้
ผู้ป่วยดื่มน้้า หรือนมปริมาณมาก ๆ ถ้าสามารถหาได้ ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปาก
ผู้ป่วยที่หมดสติ น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 
สัมผัสถูกผิวหนัง ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้้าปริมาณ
มากอย่างน้อย 15 นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีออก 
ซักท้าความสะอาดเสื้อผ้า และรองเท้าก่อนน้ากลับมาใช้ใหม่ น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 
15 นาที กระพริบตาถี่ ๆ น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ชื่อสารเคมี Iodine 
ประเภทของสาร ประเภท8 สารกัดกร่อน  
หน่วยงานที่พบ งานระบบบ้าบัดน้้าเสีย, หอผู้ป่วยTM+นช. 
การน้าไปใช้ประโยชน์ เป็นสารฆ่าเชื้อโรค  
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ อาจท้าให้ระคายเคืองจมูกและคอ ถ้าได้รับปริมาณมากจะ

หายใจติดขัด เจ็บหน้าอก หลอดลมบีบเกร็ง มีเสมหะและปอดบวม 
สัมผัสทางผิวหนัง ผิวหนังจะเป็นฝื่นแดง บวม เป็นแผล อาจท้าให้ผิวหนังแสบ
ไหม้ถ้าได้รับสารปริมาณมากๆ 
สัมผัสทางการกิน กลืนกินเข้าไปจะท้าให้แสบไหม้บริเวณปาก คอ หลอด
อาหารและท้อง 
สัมผัสถูกตา ท้าให้เจ็บตา เป็นผื่นแดง ตาบวม น้้าตาไหล ท้าลายตา 
การก่อมะเร็ง  เป็นสารก่อมะเร็ง 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ ท้าลายไต ตับ ปอด ระบบประสาทส่วนกลาง เนื่องจาก
เป็นสารมีฤทธิ์กัดกร่อน 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด    
- เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง มีการระบายอากาศเพียงพอ 
- เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟและประกายไฟ เก็บให้ห่างจากสาร
ออกซิไดซ์    

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี,กะบังหน้าป้องกันสารเคมี 

  
ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ให้เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่ได้รับสาร ถ้าไม่หายใจให้ใช้
เครื่องช่วยหายใจ ให้ออกซิเจนถ้าหายใจติดขัด รักษาร่างกายให้อบอุ่น น้าส่งไป
พบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป : สารนี้เป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันปกติ ให้บ้วนปาก
ด้วยน้้าแล้วให้ดื่มน้้าหรือนมอย่างน้อย 2 แก้ว อย่ากระตุ้นให้อาเจียน น้าส่งไป
พบแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง :  ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 
นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีออก น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกตา : ล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากๆอย่างน้อย 15 นาที ล้างโดย
เปิดเปลือกตาล่างบน จนกว่าไม่มีสารเคมีหลงเหลืออยู่ น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 

 

 



 

 

ชื่อสารเคมี lead 
ประเภทของสาร เป็นพิษ 
หน่วยงานที่พบ ทันตกรรม ช่างไฟ ช่างสอบเทียบเครื่องมือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
การน้าไปใช้ประโยชน์  
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ ท้าให้ปวดศีรษะ เมื่อยล้า คลื่นไส้ ปวดท้อง ปวดข้อต่อ 

อาเจียน ท้องผูก นอนไม่หลับ อุจจาระเป็นเลือด การสะสมของตะกั่วท้าให้เป็น
โรคแพ้พิษตะกั่ว  
สัมผัสทางผิวหนัง ท้าให้เกิดการระคายเคือง 
สัมผัสทางการกิน การกลืนหรือกินเข้าไป ท้าให้ปวดศีรษะ เมื่อยล้า คลื่นไส้ 
เป็นตะคริวในช่องท้องและข้อต่อ มีรสชาดคล้ายโลหะในปาก อาเจียน ท้องผูก 
อุจจาระเป็นเลือด การสะสมของตะกั่วท้าให้เป็นโรคแพ้พิษตะกั่วได้ 
สัมผัสถูกตา  ฝุ่นของสารนี้จะท้าให้ระคายเคือง น้้าตาไหล กระพริบตาเอง 
การก่อมะเร็ง สารนี้ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์ 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ  สารนี้มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ระบบการ
ย่อยอาหาร ไต โลหิต หัวใจ การเจริญพันธุ์ การพัฒนาการของทารกในครรภ์  

การจัดเก็บ - เก็บในที่เย็น แห้ง มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ห่างจากแหล่งความร้อน 
และสัมผัสถูกแสงแดดโดยตรง 
- เก็บในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เก็บแยกออกจากพ้ืนที่การท้างาน 
- ตรวจสอบการรั่วไหล และความเสียหายเป็นระยะ ๆ ของภาชนะบรรจุและ
ป้ายบอกเตือนอันตราย 
- เก็บให้ห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้ เช่น สารออกซิไดซ์อย่างแรง กรดแก่ เบสแก่ 
- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ปิดให้แน่น เมื่อไม่ได้ใช้งาน และเม่ือใช้หมด 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

- หน้ากากป้องกันการหายใจ , ถุงมือ, แว่นตานิรภัย 

 
ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศ
บริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป และถ้าผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้บ้วนล้าง
ปากด้วยน้้าสะอาด อย่างกระตุ้นท้าให้เกิดการอาเจียน ให้ดื่มน้้า 240 - 300 
มิลลิลิตร เพ่ือเจือจางสารนี้ในกระเพาะอาหาร น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างออกด้วยน้้าอุ่น โดยให้น้้าไหล
ผ่านอย่างน้อย 5 นาที หรือจนกระทั่งสารเคมีหมดไป น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาด้วยน้้าอุ่น โดยให้น้้าไหลผ่านอย่าง
น้อย 5 นาที หรือจนกระทั่งสารเคมีหมด อย่าใช้มือเช็ดถูตา ถ้าเกิดอาการ
ระคายเคืองขึ้น ให้น้าส่งไปพบแพทย์ 



 

 

 

สารเคมี Mercury ปรอท 
 

ประเภทของสาร ประเภทที่ 8A 8B สารติดไฟและไม่ติดไฟ ที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน   
 

หน่วยงานที่พบ -หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย3, เด็ก2, เด็กอ่อน, สูติ1, ห้องคลอด, OPD.GP, 
ศัลยกรรม, ทันตกรรม   
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ เป็นโลหะที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง  
- ปรอทบรรจุอยู่ในเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เทอร์โมมิเตอร์  
เครื่องวัดความดันโลหิต 
- Amalgams ซึ่งมีปรอทอยู่ด้วยในการอุดฟัน อยู่ในแคปซูล  
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ ท้าให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจรุนแรง มีอาการเจ็บ
คอ ไอ เจ็บปวด เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด ปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนล้า 
หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ 
สัมผัสทางผิวหนัง สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้ เป็นผื่นแดงและท้าให้ปวด
แสบปวดร้อน 
สัมผัสทางการกิน ท้าให้แสบไหม้ปาก หลอดอาหาร ท้าให้เป็นแผล มีอาการ
ปวดท้อง อาเจียน และท้องร่วง ท้าให้หัวใจเต้นอ่อนลง 
สัมผัสถูกตา ท้าให้แสบไหม้ เป็นตาแดง และเจ็บปวด การมองเห็นไม่ชัดเจน 
การก่อมะเร็ง - 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ สารนี้มีผลท้าลายระบบประสาทส่วนกลาง ท้าให้ความจ้า
เสื่อม บุคลิกภาพ และพฤติกรรมเปลี่ยน กระเพาะอาหารและล้าไส้ผิดปกติ ผื่น
แดง ท้าลายสมองและไต 
 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะให้มิดชิดในที่แห้งและเย็น 
- เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ 
- แยกจากแหล่งจุดติดไฟและความร้อน 
- ป้องกันการท้าลายทางกายภาพ 
- อย่าเก็บสารไว้ในบริเวณที่ท้างาน 
วิธีการปฏิบัติกรณีท่ีปรอทเมื่อมีการหกกระจายหรือรั่วไหลตามพ้ืนควรทาความ
สะอาดทันทีด้วยและใช้ให้ดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยซัลเฟอร์ หรือแคลเซียมโพ
ลิซัลไฟด์ เพ่ือป้องกันอันตรายของสารเมอคิวรีและท้าความสะอาดพ้ืนด้วยน้้า 
เพ่ือก้าจัดการปนเปื้อนของปรอท การน้าปรอทไปก้าจัดต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด กรณีท่ีปรอทหกกระจายเป็นจ้านวนมากในวงกว้างต้อง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือบุคคลอ่ืน ๆ ไปจากบริเวณนั้นทันที และผู้ที่ท้างานใน



 

 

หน้าที่นี้ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใช้แล้วทิ้ง ขณะ
ท้างานด้วยทิ้งซากปรอทใส่ในขยะอันตรายมัดปากถุงให้สนิท  

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี,แว่นป้องกันสารเคมี 

 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 สารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า 
 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศ
บริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจล้าบากให้ออกซิเจนช่วย 
น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 
กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป กระตุ้นให้เกิดการอาเจียนทันที 
ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ ให้ส่งไปพบแพทย์ทันที 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้้าปริมาณ
มากอย่างน้อย 15 นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีออก 
ส่งไปพบแพทย์ทันที ซักท้าความสะอาดเสื้อผ้าก่อนน้ากลับมาใช้ใหม่ 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 
15 นาที กระพริบตาถี่ ๆ น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี 1.Methyl  Cyclohexane Zน้้ายาลบค้าผิด) 
 

ประเภทของสาร ของเหลวไวไฟ 
หน่วยงานที่พบ -หน่วยงาน/ส้านักงานต่าง ๆ  

 
การน้าไปใช้ประโยชน์ -น้้ายาลบค้าผิดชนิดปากกา 

 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 1. ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา และสัมผัสผิวหนัง 

2. ห้ามรับประทาน  สูดดม 
3. ล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสสาร 

4. เก็บสารให้มิดชิดห่างจากความร้อน และประกายไฟ 
อาจมีระคายเคืองต่อผิวหนังและตาได้ขึ้นอยู่กับการแพ้สารเคมีของแต่ละบุคคล 
 

การจัดเก็บ เก็บรักษาในที่ท่ีมีอากาศถ่ายเทดีเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท. 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ  

  
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่าง
เหมาะสม 
 

การปฐมพยาบาล เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจ้าเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก 
หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ 
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที 
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้้า 
เมื่อกลืนกิน: ระวัง หากผู้ป่วยอาเจียน น้้ามันพาราฟิน (3 มล./กก.) 
ห้ามล้างท้อง ห้ามให้กินน้้ามันที่ย่อยสลายได้ ห้ามให้กินนม ปรึกษาแพทย์ หาก
มีอาการผิดปกติ 
 

 

 

 



 

 

ชื่อสารเคมี (Methyl Ethyl Ketone) เมทธิล เอททิล คีโทน 
ประเภทของสาร ประเภท3 ของเหลวไวไฟ 
หน่วยงานที่พบ หน่วยกายอุปกรณ์เทียม 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการท้าขาเทียม 
ผลกระทบต่อสุขภาพ กลืนกิน   อาจเป็นอันตรายกรณีกลืนกิน 

หายใจ    อาจเป็นอันตรายถ้ากลืนหรือเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ 
ผิวหนัง   ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังอย่างอ่อน 
ตา         ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 
            อาจท้าให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ 
 

การจัดเก็บ ปิดภาชนะให้สนิท.  
เก็บให้ห่างจาก แหล่งก้าเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลว เก็บ
ให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ. 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน 
สารเคมี, หน้ากากกระบังหน้า   

     
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   - 
การปฐมพยาบาล เมื่อสูดดมสาร 

 

  
ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การ
ช่วยหายใจ.  ส่งพบแพทย์ 

  

เมื่อสัมผัสสาร 
 

  
ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 
15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร. หากมีอาการระคายเคือง ไป
พบแพทย์. 

  

เมื่อสารเข้าตา 
 

  
ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้้าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 
นาท ีต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ หากยังมีระคายเคือง ส่งไปพบ
แพทย.์ 

  

 
 
  

 

 



 

 

 

 

ชื่อสารเคมี Nitrogen oxides ; Nitrous Oxide 
 

ประเภทของสาร ก๊าซ  สถานะของแข็งหรือของเหลว 
 

หน่วยงานที่พบ ห้องผ่าตัด  คลินิกนรีเวช   
 

การน้าไปใช้ประโยชน์  
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายใจเข้าไปในปริมาณมาก จะท้าให้ร่างกายอ่อนเพลีย 

ง่วงซึม การหายใจถูกกด 
สัมผัสทางผิวหนัง ไม่มีข้อมูล 
สัมผัสทางการกิน ไม่มีข้อมูล 
สัมผัสถูกตา ไม่มีข้อมูล  
การก่อมะเร็ง -   
ความผิดปกติ อ่ืนๆ – สารนี้เป็นอันตรายต่อทารกแรกเกิด 
 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
- เก็บให้ห่างจากสารไวไฟ ความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ 
- เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ, ถุงมือ, แว่นตานิรภัย 

 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และเก็บอย่างเหมาะสม 
 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศ
บริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย 
น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป : ไม่มีข้อมูล  
สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้้าปริมาณ
มากอย่างน้อย 30 นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีออก 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 
30 นาที 
 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Oxygen liquid 
ประเภทของสาร ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ  
หน่วยงานที่พบ หอผู้ป่วยทั่วไป หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์เปล 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ช่วยชีวิตผู้ปว่ย 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป 80% หรือมากกว่าที่ความ

ดันบรรยากาศเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง จะท้าให้หายใจติดขัด ไอ เจ็บคอ เจ็บ
หน้าอก มีผลท้าให้ปอดและระบบประสาทส่วนกลาง ท้าให้มึนงง รบกวนการ
มองเห็นและการได้ยิน อาจหมดสติ ตัวสั่น 
สัมผัสทางผิวหนัง ไม่มีอันตรายจากไอออกซิเจน ก๊าซที่เย็นหรือที่เป็น
ของเหลวจะมีอาการเหมือนน้้าแข็งกัด 
สัมผัสทางการกิน มีอาการเหมือนน้้าแข็งกัดบริเวณริมฝีปากและปาก เมื่อกลืน
ของเหลวเข้าไป 
สัมผัสถูกตา ไม่มีอันตรายจากไอของออกซิเจน แต่ถ้าเป็นก๊าซที่เย็นหรือ
ของเหลวจะมีอาการเหมือนน้้าแข็งกัด 

การจัดเก็บ - การเก็บ : การเก็บและใช้ในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศ , ห่างจากน้้ามัน , 
ไขมันและสารไฮโดรคาร์บอน เก็บภาชนะบรรจุออกซิเจนห่างจากสารไวไฟอย่าง
น้อย 20 ฟุต 
- การเคลื่อนย้าย : ระวังอย่าให้ถูกสารเคมีนี้ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี,แว่นป้องกันสารเคมี 

 
ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดกับผลิตภัณฑ์อย่าง
เหมาะสม 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปท่ีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจ
ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ รักษาร่างกายผู้ป่วยให้อบอุ่นและให้พักผ่อน น้าส่งไป
พบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป : ไม่สามารถเข้าสุ่ร่างกายในการกินได้ เนื่องจากสารเป็น
ก๊าซ ที่อุณหภูมิ และความดันปกติ 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้้าอุ่น (อุณหภูมิไม่เกิน 
41 องศาเซลเซียส) พร้อมถอดเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนสารออก น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ล้างตาด้วยน้้าอุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที 
เปิดเปลือกตาขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่าล้างตาได้ท่ัวถึง น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 

 

 



 

 

ชื่อสารเคมี Peracetic  acid 
 

ประเภทของสาร สารประเภท 5.1 สารออกซิไดซ์.  กัดกร่อน. 
 

หน่วยงานที่พบ ไตเทียม 
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ -ใช้อบฆ่าเชื้อตัวกรอง 
-ใช้อบฆ่าเชื้อเครื่องไตเทียมยี่ห้อFresenius 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ สารนี้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ เยื่อเมือก, ระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบน, ดวงตา, และผิวหนัง.  การสูดดมอาจท้าให้เกิดการหดเกร็งของ
กล้ามเนื้อ อักเสบ การบวมน้้าของ larynxand bronchi, chemical 
pneumonitis และอาการบวมน้้าที่ปอด.  อาการท่ีเกิดจากการได้รับสารนี้อาจ
ได้แก่ รู้สึกแสบร้อน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลมตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, 
ปวดหัว,คลื่นไส้, และอาเจียน.  
 

การจัดเก็บ -ปิดให้สนิท.  เก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ. 
-ห้ามเก็บไว้ใกล้หรือสัมผัสกับเสื้อผ้าและสารอ่ืนๆที่ไหม้ไฟได้ 
 

 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี, แว่นตานิรภัย 

    
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า. 
 

การปฐมพยาบาล ระบบหายใจ  ให้ย้ายผู้ป่วยไปท่ีที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วย
หายใจ.  ถ้าหายใจล้าบาก, ให้ออกซิเจน 
กรณีท่ีถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 
นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์. 
ในกรณีที่เข้าตา  ให้ล้างด้วยน้้าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้อง
แน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่าง
ล้าง.  ไปพบแพทย์. 
เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้้าบ้วนปากในกรณีท่ีผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.  ห้าม
ท้าให้อาเจียน. 
 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Potassium dichromate 
ประเภทของสาร สารกัดกร่อน 
หน่วยงานที่พบ หน่วยบ้าบัดน้้าเสีย 
การน้าไปใช้ประโยชน์ เป็นสารที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  ใช้ในการทดสอบคุณน้้า   
ผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อหายใจเข้าไป: ดูดซึม เกิดการกัดกร่อนเยื่อเมือก อาจท้าให้ผนังก้ันโพรงจมูก

ถูกกัดทะลุ ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจส่วนบน 
เมื่อถูกผิวหนัง: เนื่องจากเป็นตัวออกซิไดส์ที่แรง สารนี้สามารถก่อให้เกิดแผล
ไหม้และการอักเสบ แผลอักเสบนี้จะหายได้ยาก หลังจากสารแทรกซึมเข้าไปใน
แผล 
เมื่อเข้าตา: เกิดแผลไหม้ 
เมื่อกลืนกิน: เกิดการกัดกร่อน, ถ่ายเป็นเลือด, อาเจียน (ปอดบวมเนื่องจากการ
ส้าลัก), ชัก, หมดสติ, ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 
ผลต่อระบบในร่างกาย: เมื่อร่างกายดูดซึม จะส่งผลให้เม็ดเลือดผิดปกติ
เนื่องจากเกิดเมทฮีโมโกลบิน, ท้าอันตรายต่อตับและไต 

การจัดเก็บ ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง บริเวณท่ีมีการถ่ายเทอากาศได้ดี ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง 
+25 องศาเซลเซียส เข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, แว่นป้องกัน
สารเคมี 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้้า, น้้าเสีย หรือดิน 
การปฐมพยาบาล เมื่อหายใจเข้าไป: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ 

เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก 
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้้าปริมาณมากโดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์ 
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้้าปริมาณมาก ท้าให้อาเจียน และน้าส่งแพทย์ 
ข้อมูลทั่วไป: ท้าความสะอาดบาดแผลอย่างระมัดระวัง และปิดด้วยวัสดุตกแต่ง
บาดแผลทีป่ราศจากเชื้อ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Potassium hydroxide  
 

ประเภทของสาร สารกัดกร่อน 
 

หน่วยงานที่พบ หน่วยบ้าบัดน้้าเสีย 
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ เป็นสารที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  ใช้ในการทดสอบคุณน้้า   
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อสัมผัสกับสาร: แผลไหม้ของ: ผิวหนัง , เยื่อเมือก , ตา ( อาจก่อให้เกิดต้อใน
ตา ) 
เมื่อกลืนกิน: แผลไหม้ของ: หลอดอาหาร , กระเพาะ ( เจ็บปวดอย่างรุนแรง (มี
ฤทธิ์กัดกร่อน อาจก่อให้เกิดการกัดทะลุ) ; เวียนศีรษะ 
 

การจัดเก็บ ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, แว่นป้องกัน
สารเคมี 

 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้้า, น้้าเสีย หรือดิน 
 

การปฐมพยาบาล เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ น้าส่งแพทย์ 
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้้าปริมาณมาก ทาด้วยพอลีเอทิลีนไกลคอล 
400 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที 
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้้าปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที โดยลืมตา
กว้าง พบจักษุแพทย์ทันที 
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้้าปริมาณมาก (หลายลิตรถ้าจ้าเป็น), ไม่ควรท้าให้
อาเจียน (อาจท้าให้เกิดการกัดจนทะลุ) น้าส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสาร
ให้เป็นกลาง 
 

 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Povidoon iodine 7.5 % 
Povidoon iodine 10 % 

ประเภทของสาร ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน  
หน่วยงานที่พบ - หอผู้ป่วย และทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ป่วย, ห้องผ่าตัด 

 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสถูกตา ท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและเยื่อบุชุ่ม 

สัมผัสทางหายใจ การหายใจเข้าไป ปวดศีรษะ หายใจล้าบาก  
สัมผัสทางผิวหนัง ผลึกไอโอดีนที่เข้มข้นอาจจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ผิวหนังและไม่สามารถที่ก้าจัดออกจากผิวหนังได้โดยง่าย จึงท้าให้เกิดผิวหนัง
ไหม้ได้ 
 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะท่ีปิดมิดชิด และเก็บห่างจากแหล่งความร้อน 
- เก็บในที่เย็น แห้งและมีการระบายอากาศในพื้นที่เก็บเป็นอย่างดี 
- เก็บห่างจากโลหะประเภทอลูมินั่มไททาเนียม ฟอสฟอรัส 
- เก็บห่างจากตัวท้าละลายอินทรีย์ สินค้าประเภทยางพลาสติก 
- ป้องกันการสัมผัสแดดโดยตรง 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

ใช้อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมและตามความจ้าเป็นในแต่ละหน่วยงาน 
เช่นmask ถุงมือ 

  
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อระบายน้้าทิ้ง 
 

การปฐมพยาบาล เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ   ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อน 
น้าส่งแพทย์ 
เม่ือสัมผัสผิวหนัง  ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้้าและ
สบู่ปริมาณมาก 
เมื่อเข้าตา ล้างด้วยน้้าปริมาณมาก ลืมตาให้กว้างเพ่ือให้น้้าไหลผ่านเป็นเวลา
15  นาที แล้วรีบไปพบแพทย์ 
  

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี ยาดมสลบ และก๊าซดมยาสลบ  
Sevoflurane ,Isoflurane  

ประเภทของสาร -สารละลาย  
 

หน่วยงานที่พบ งานวิสัญญี  
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นยาดมสลบ  
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ -เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าสู่ร่างกาย ทาให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมาย (การ
ไหลเวียน, เกี่ยวกับประสาท จากการสูดดมอาจทาให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ
เป้าหมาย เช่น หัวใจ เลือด )  
 

การจัดเก็บ -เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ  
-เก็บอากาศเย็นและแห้ง มีระบบถ่ายเทอากาศท่ีดี และแดดส่องไม่ถึง  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

- หน้ากากป้องกันการหายใจ , ถุงมือ, 

 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

-  
 

การปฐมพยาบาล -หลีกเลี่ยงการได้รับสารนี้เป็นเวลานาน หรือซ้าหลายครั้งปิดให้สนิท ระวังอย่า
หายใจเอาแก๊สเข้าไป  
-ในกรณีสัมผัสกับสาร ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้าปริมาณมาก  
- ปิดวาล์วทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้และเม่ือใช้หมด  
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

ชื่อสารเคมี Sodium Carbonate  Sodium Carbonate  Methly Cellulose, Sodium 
triphosphate Zeolite, 
ผงซักฟอก ซุปเปอร์ไวท์ 
 

ประเภทของสาร ผง 
 

หน่วยงานที่พบ ซักฟอก  
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ ขจัดคราบสกปรกต่าง ๆที่ติดมากับผ้าที่ซัก 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ -ระคายเคืองต่อผิวหนังและนัยตา ก่อให้เกิดการแพ้ได้ 
-ผู้ที่มีอาการแพ้ผงซักฟอกหรือมีบาดแผลที่ผิวหนังไม่ควรสัมผัสน้้าที่ผสม
ผงซักฟอก   

การจัดเก็บ ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้งมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง  
-เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกัน, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ทกันน้้า 

 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม -ผลกระทบต่อระบบบ้าบัดน้้าเสีย เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่าง 
 

การปฐมพยาบาล สัมผัสถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนสารออก ล้างออกด้วยน้้าสะอาด
จ้านวนมาก หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่อีกให้พบแพทย์ที 
หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ น้าส่ง
ไปพบแพทย์  
สัมผัสถูกตา : ถ้าสารนี้เข้าตา ให้ฉีดล้างตาด้วยน้้าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลา หากไม่ทุเลาให้น้าส่งพบแพทย์  
-หากมีอาการแพ้ควรปรึกษาแพทย์ 
 
 

 

  



 

 

 

ชื่อสารเคมี Sodium Carbonate 71.27% w/w 
Sodium Disilicate  0.50% w/w 
Surface Active Agent  6.05 % w/w 
(Multi-Purpose Cleaning Power) ผลิตภัณฑ์ช้าระล้าง 

ประเภทของสาร กัดกร่อน 
หน่วยงานที่พบ - หอผู้ป่วย และทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ป่วย 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ช้าระล้าง ใช้ท้าความสะอาดพ้ืนผิวรวมถึงคราบสกปรกติดแน่น 
ผลกระทบต่อสุขภาพ อาการที่เกิดจากการได้รับสารนี้อาจได้แก่ รู้สึกแสบร้อน, ไอ, หายใจมีเสียง, 

หลอดลมตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, ปวดหัว,คลื่นไส้, และอาเจียน. 
การสัมผัสทางผิวหนัง: ท้าให้เกิดความระคายเคืองผิวหนัง. 
การดูดซึมทางผิวหนัง: อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง. 
การสัมผัสทางตา: ท้าให้เกิดความระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง. 
การสูดดม:  สารนี้ท้าให้เกิดอาการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือกและบริเวณ
ทางเดินหายใจส่วนบน. 
การกลืนกิน:   อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน 

การจัดเก็บปิดให้สนิท. เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง    
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ, แว่นตานิรภัย, รองท้าบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา. 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม 

การปฐมพยาบาล เมื่อสูดดมสาร : ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วย
หายใจ.  ถ้าหายใจล้าบาก, ให้ออกซิเจน. 
เมื่อสัมผัสสาร :  ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้้าปริมาณมาก 
เมื่อสารเข้าตา : ล้างตาด้วยน้้าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. 
เมื่อกลืนกิน :   ให้ใช้น้้าบ้วนปากในกรณีท่ีผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.ไปพบแพทย์. 
 

  



 

 

ชื่อสารเคมี  Sodium Chloride 
 

ประเภทของสาร ไม่ก้าหนดประเภทอันตราย ไม่ลุกไหม้ติดไฟ 
หน่วยงานที่พบ พยาธิวิทยาคลินิค 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้วิเคราะห์ทางเคมี 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ จะท้าให้เกิดการระคายเคืองจมูกและ คอ, ปอด 

สัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสถูกผิวหนังท้าให้ระคายเคือง การสัมผัสเป็น
เวลานานจะท้าให้ปวดแสบปวดร้อนและแผลไหม้ 
สัมผัสทางการกิน การกลืนกินเข้าไปท้าให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารและ
ล้าไส้ ท้าให้คลื่นไส้และอาเจียน 
สัมผัสถูกตา การสัมผัสถูกตา ท้าให้เกิดการระคายเคือง ต่อตา ตาแดง เจ็บตา 
การก่อมะเร็ง สารนี้ถูกรายงานว่าเป็นสารไม่ก่อให้เกิดมะเร็งโดย NTP, IARC, 
OSHA 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ การสัมผัสกับสารเป็นระยะเวลานานหรือการสัมผัสสารซ้้า 
จะท้าให้เกิดแผลพุพอง 

การจัดเก็บ -ปิดให้แน่น  เก็บในที่แห้ง และมีการระบายอากาศเพียงพอ 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี,แว่นป้องกันสารเคมี 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้้า น้้าเสีย หรือดิน 

- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ น้าส่ง
ไปพบแพทย์  
กินหรือกลืนเข้าไป  ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสารนี้เข้าตา ให้ฉีดล้างตาด้วยน้้าทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 15 
นาที น้าส่งไปพบแพทย์ 
 
 

 

 

 

 



 

 

ชื่อสารเคมี Sodium  Hydroxide 
ประเภทของสาร ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน 
หน่วยงานที่พบ -งานซ่อมบ้ารุง  ไตเทียม 
การน้าไปใช้ประโยชน์ -ล้างเครื่องกรองน้้า  ล้างเครื่อง 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายเข้าไปจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของ

ทางเดินหายใจ 
สัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสถกูผิวหนัง จะท้าให้เกิดการระคายเคืองปานกลาง 
และเกิดผื่นแดงบนผิวหนัง 
สัมผัสทางการกิน การกินหรือกลืนเข้าไปจะท้าให้เกิดระคายเคืองต่อเยื่อบุที่
ปากและล้าคอ เกิดอาการปวดท้อง และแผลเปื่อย 
สัมผัสถูกตา  การสัมผัสถูกตาจะท้าให้ระคายเคืองอย่างรุนแรง 
การก่อมะเร็ง ไม่มีรายงานว่าสารนี้ก่อมะเร็ง 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ สารนี้มีผลท้าลายปอด ทรวงอก ระบบหายใจ ผิวหนัง 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
- เก็บในที่แห้ง เย็น และมีการระบายอากาศที่ดี 
- เก็บให้ห่างจากแสง และสารเคมีอ่ืน 
- อย่าผสมสารนี้หรือท้าให้สารนี้ปนเปื้อนกับแอมโมเนีย, ไฮโดรคารืบอน, กรด, 
แอลกอฮอล์ และอีเธอร์ 
- ให้สังเกตค้าเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้ส้าหรับสารนี้ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ  ถุงมือ, แว่นตานิรภัย 

      
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้้า น้้าเสีย หรือดิน 
การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศ

บริสุทธิ์ น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมด
สติ หากผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ดื่มสารละลายโปรตีน หรือ ถ้าไม่สามารถหาได้ก็ให้
ดื่มน้้าปริมาณมากๆ อย่าให้ผู้ป่วยดื่มน้้าส้ม,เบคกิงโซดา,ยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด 
น้าส่งไปพบแพทย์  
สัมผัสถูกผิวหนัง ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังด้วยน้้าปริมาณมากๆ 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 
15 นาที พร้อมกระพริบตาถี่ๆขณะท้าการล้าง น้าส่งไปพบแพทย์ 
 
 
 

  



 

 

ชื่อสารเคมี - Sodium hypochlorite 6.0% w/w  
 

ประเภทของสาร ประเภท 8 วัตถุกัดกร่อน 
หน่วยงานที่พบ หน่วยงาน ซักฟอก หน่วยไตเทียม ทันตกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 

 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นสารท้าความสะอาด ใช้ซักผ้าขาว  ขจัดคราบรอยเปื้อน คราบสกปรก

ต่างๆ ฆ่าเชื้อสุขภัณฑ์ 
ผลกระทบต่อสุขภาพ หายใจเข้าไป : อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ. 

สัมผัสผิวหนัง  เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง. ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก. 
สัมผัสดวงตา : ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง 
 

การจัดเก็บ -ปิดฝาให้สนิท  
-เก็บไว้ในที่แห้งและมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน 
สารประกอบพวกแอมโมเนียและสารอ็อกซิไดซ์ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการ, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ทกันน้้า 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์

อย่างเหมาะสม  
 

การปฐมพยาบาล สัมผัสถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนสารออก ล้างออกด้วยน้้าสะอาด
จ้านวนมาก หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่อีกให้พบแพทย์ที 
หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ น้าส่ง
ไปพบแพทย์  
กินหรือกลืนเข้าไป ถ้าผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ดื่มน้้าหรือนมปริมาณมาก หรือ
รับประทานไข่ขาวดิบ และรีบน้าส่งไปพบแพทย์พร้อมภาชนะและฉลากของ
ผลิตภัณฑ์นั้น 
 
 
 

 

  



 

 

 

ชื่อสารเคมี - Sodium hypochlorite as available chlorine 6.0% w/w  
- Sodium Lauryl Sulphate 5.0% w/w  
- Sodium carbonate   4.0% w/w  
- Sodium phosphate 2.0 w/w 
(ซีน็อกซ์-เอส O T G) 

ประเภทของสาร ประเภท 8 วัตถุกัดกร่อน 
หน่วยงานที่พบ หน่วยงาน ซักฟอก  

 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้ซักผ้าขาว ขจัดคราบสกปรกต่างๆ คราบเลือด คราบอุจจาระและดับกลิ่นที่

ติดในเส้นใยผ้า 
ผลกระทบต่อสุขภาพ หายใจเข้าไป : อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ. 

สัมผัสผิวหนัง  เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง. ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก. 
สัมผัสดวงตา : ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง 
 

การจัดเก็บ -ปิดฝาให้สนิท  
-เก็บไว้ในที่แห้งและมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน 
สารประกอบพวกแอมโมเนียและสารอ็อกซิไดซ์ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการ, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ทกันน้้า 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์

อย่างเหมาะสม  
 

การปฐมพยาบาล สัมผัสถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนสารออก ล้างออกด้วยน้้าสะอาด
จ้านวนมาก หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่อีกให้พบแพทย์ที 
หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ น้าส่ง
ไปพบแพทย์  
กินหรือกลืนเข้าไป ถ้าผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ดื่มน้้าหรือนมปริมาณมาก หรือ
รับประทานไข่ขาวดิบ และรีบน้าส่งไปพบแพทย์พร้อมภาชนะและฉลากของ
ผลิตภัณฑ์นั้น 
 
 
 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Sodalime 
 

ประเภทของสาร วัตถุกัดกร่อน 
 

หน่วยงานที่พบ ห้องผ่าตัด   
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ส้าหรับดมยาสลบ 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางเดินหายใจ ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 
กลืนกิน  เป็นอันตรายหากกลืนกิน 
สัมผัสทางเดินหายใจและผิวหนัง ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและ
ผิวหนัง 
สัมผัสทางตา  เสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา 
 

การจัดเก็บ -เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท. Store in original container.  
-เก็บรักษาในที่ท่ีแห้ง. ป้องกันความชื้น.  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี,แว่นป้องกันสารเคมี 

  
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม.   
 

การปฐมพยาบาล 
 

การหายใจเข้าไป  เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์
ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก 
สัมผัสผิวหนัง  เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที. ชะล้างผิวหนังด้วยน้้า
หรืออาบน้้า. โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที 
สัมผัสดวงตา  ชะล้างด้วยน้้าอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลาย 
กลืนกิน  ชะล้างปาก. ห้ามท้าให้อาเจียน. โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
ทันที. 
 
 

 

  



 

 

ชื่อสารเคมี Sodium thiosulphate pentahydrate 
 

ประเภทของสาร จากขอมูลที่มีอยูไมตองมีการก้าหนดประเภท อันตรายของสารเคมี 
 

หน่วยงานที่พบ หน่วยบ้าบัดน้้าเสีย 
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ เป็นสารที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  ใช้ในการทดสอบคุณน้้า   
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายใจเอาไอของสารเข้าไป จะก่อให้เกิดการระคายเคือง
บริเวณจมูกและทางเดินหายใจ 
สัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสถูกผิวหนัง จะท้าให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง 
สัมผัสทางการกิน การกลืนกินสารเข้าไป จะท้าให้ระคายเคืองทางเดินอาการ 
สัมผัสถูกตา การสัมผัสถูกตาจะท้าให้ระคายเคืองต่อตา 
 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
- เก็บในที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศที่ดี 
- เก็บห่างจากแสงแดด 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, แว่นป้องกัน
สารเคมี 

 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม 
 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ ถ้า
หายใจติดขัดให้ออกซิเจน ถ้าหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินสารเข้าไป ห้ามน้าสิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่
หมดสติ หรือมีอาการชัก ถ้าผู้ป่วยยังมีสติ ให้ล้างปาก อย่าท้าให้อาเจียน ให้ดื่ม
น้้า 200-400 มิลลิลิตร เพ่ือเจือจางสาร น้าส่งไปพบแพทย์ทันที 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าออกล้างสารออกจาก
ผิวหนังด้วยสบู่และน้้าเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาท ีหากยังมีอาการระคายเคือง
อยู่ น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ล้างด้วยน้้าสะอาดปริมาณมากๆ เป็นเวลา
อย่างน้อย 15 นาที เปิดเปลือกตาข้ึนขณะที่ล้าง หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่
น้าส่งไปพบแพทย์ 

 



 

 

ชื่อสารเคมี Sulfuric acid 
ประเภทของสาร 

 
หน่วยงานที่พบ บ้าบัดน้้าเสีย 
การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการทดสอบคุณน้้า   
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายใจเข้าไป สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนและก่อให้เกิดการ

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ท้าให้มีอาการน้้าท่วมปอด เจ็บคอ ไอ 
หายใจติดขัด และหายใจถี่รัว การหายใจเอาสารที่ความเข้มข้นสูงอาจท้าให้
เสียชีวิตได้ 
สัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสถูกผิวหนัง สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ท้าให้เป็นแผล
ไหม้ และปวดแสบปวดร้อน 
สัมผัสทางการกิน การกลืนหรือการกินเข้าไป ท้าให้คลื่นไส้ อาเจียน แต่ไม่มีผล
ต่อเนื้อเยื่อ 
สัมผัสถูกตา การสัมผัสถูกตา สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ท้าให้ตาแดง ปวดตา และ
สายตาพร่ามัว  
การก่อมะเร็ง - 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ สารนี้มีผลท้าลายฟัน ระบบหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
- เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง มีอากาศระบายอากาศเพียงพอ 
- เก็บห่างจากแสง ไอน้้า เบสแก่ สารประกอบอินทรีย์ 
- เก็บภาชนะบรรจุสารไว้ในบริเวณเก็บสารเคมีที่เหมาะสม 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

ชุดป้องกันสารเคมี, ถุงมือ, แว่นตานิรภัย 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้้า น้้าเสีย หรือดิน 
การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป :  ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วย

หยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย รักษาร่างกาย
ผู้ป่วยให้อบอุ่นและอยู่นิ่ง น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป : อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียน ให้ผู้ป่วยบ้วนล้างปากด้วย
น้้า ให้ผู้ป่วยดื่มน้้า 200-300 มิลลิลิตร น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 
นาท ีน้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกตา : ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมาก น้าส่งไปพบแพทย์ 
 

 



 

 

ชื่อสารเคมี Silver Nitrate 
 

ประเภทของสาร วัตถุกัดกร่อน 
 

หน่วยงานที่พบ NICU+SNB 
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้จี้ติ่งเนื้อบริเวณสะดือตามค้าสั่งแพทย์ 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายใจเข้าไปจะท้าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อเมือก
และทางเดินหายใจอาจท้าให้ปอดถูกท้าลายได้ 
สัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสถูกผิวหนังจะท้าให้เกิดการระคายเคืองและแผล
ไหม้ต่อผิวหนัง 
สัมผัสทางการกิน การกลืนหรือกินเข้าไปจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อ
เมือกและทางเดินหายใจอาจท้าให้ปอดอาจถูกท้าลายได้ 
สัมผัสถูกตา การสัมผัสถูกตาจะท้าให้เกิดการระคายเคืองและแผลไหม้ต่อตา 
ความผิดปกติ อ่ืนๆ สารนี้ท้าลาย ดวงตา ประสาท เลือด ปอด 
 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บไว้ในที่อุณหภูมิเย็นและมีการระบายอากาศที่ดี - -  
- เก็บห่างจากวัสดุติดไฟหรือออกซิไดซ์ ไม่ควรสูดดมฝุ่นละออง อย่าให้เข้าตา
หรือสัมผัสกับผิวหนังและเสื้อผ้า 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันไอระเหย, ถุงมือ, ชุดป้องกัน
สารเคมี,กะบังหน้าป้องกันสารเคมี 

 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   - ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้้า น้้าเสีย หรือดิน 
 - ซิลเวอร์ไอออนเป็นพิษส้าหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในน้้า , แบคทีเรีย , ส้าหรับ
ไนเตรทอาจเป็นปัจจัยท้าให้น้้าขาดออกซิเจนเป็นอันตรายต่อน้้าดื่ม , ปลา 
 

การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปสู่ที่ที่มีอากาศ
บริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ช่วยผายปอดทันที 
กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากินหรือกลืนเข้าไป อย่ากระตุ้นท้าให้เกิดการอาเจียน 
ถ้ามีสติให้ดื่มน้้าตามมากๆ และให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกให้ทั่วด้วยสบู่และน้้า 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างให้ทั่วทันทีโดยให้น้้าไหลผ่านอย่างน้อย 
15 นาท ี



 

 

ชื่อสารเคมี Temephos 
(สารละลาย10% w/w ) 
 

ประเภทของสาร ประเภทที่ 6 สารพิษ (สารละลาย10% w/w )  
 

หน่วยงานที่พบ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการก้าจัดลูกน้ายุงลาย ใส่ภาชนะบรรจุน้้าใช้ ในโอ่งน้า อ่างน้้า   
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ -สัมผัสทางหายใจ ระคายเคืองต่อเยื่อบุเมือก ทางเดินหายใจส่วนบน ไอ หายใจ
ติดขัด กล่องเสียงอักเสบ หายใจถี่รัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน  
-การสัมผัสถูกตา จะทาให้เกิดการระคายเคือง น้าตาไหล ตาแดง สายตา 
พล่ามัว  
- การสัมผัสถูกผิวหนังจะทาให้เกิดการระคายเคือง สารนี้สามารถดูดซึม 
ผ่านผิวหนัง  
อวัยวะเป้าหมาย : ระบบหัวใจ ระบบโลหิต และระบบประสาทส่วนกลาง  
 

การจัดเก็บ -เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด  
- เก็บในที่ที่เย็น แห้ง และมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ  
- หลีกเลี่ยงการหายใจเข้าไป การสัมผัสถูกผิวหนัง เสื้อผ้าและเข้าตา  
หลีกเลี่ยงการทาให้เกิดฝุ่น  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ, ถุงมือ, แว่นตานิรภัย รองเท้าบู๊ท 
 

    
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      - 
 

การปฐมพยาบาล สูดดมเข้าไป น้าผู้ป่วยไปยังท่ีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้ช่วยหายใจ 
ถ้าสัมผัสผิวหนัง ล้างออกด้วยน้้าในปริมาณมาก อย่างน้อย 15 นาทีให้ล้างออก
ด้วยน้้า 
สัมผัสตา ล้างออกด้วยน้้าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที 
กลืนกินเข้าไป ให้ใช้น้้าบ้วนปากในกรณีท่ีผู้ป่วยยังมีสติอยู่  ไปพบแพทย์ทันที 
 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Thinner 
 

ประเภทของสาร ประเภทที่ 2 ก๊าซไวไฟ มีกลิ่นฉุน 
 

หน่วยงานที่พบ งานซ่อมบ้ารุง งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ ผสมใส่สีพ่นเหล็ก ล้างทาความสะอาดสี  
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ การหายใจ เกิดการระคายเคือง การสูดดมระยะยาวจะทาให้มีอาการเสพติด 
และมีผลต่อเม็ดเลือดและระบบประสาท การออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  
-การสัมผัส  ท้าให้เกิดการระคายเคือง หรือแผลไหม้ ผิวหนังและตาได้   
 

การจัดเก็บ เก็บห่างจากแสง , ไฟ และความร้อน มีอากาศระบายที่ดี  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

- ใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น สวมถุงมือ สวม Mask (N95)  
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้้า ท่อระบายน้้าหรือที่อับอากาศ 
 

การปฐมพยาบาล -น้าผู้ป่วยไปยังท่ีอากาศบริสุทธิ์ 
-ถอดเสื้อผ้ารองเท้าท่ีเปื้อนสารออกทันที 
-ถ้าสัมผัสด้วยน้้าให้ล้างออกด้วยน้้า 
-สัมผัสตา ล้างออกด้วยน้้าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที 
-รักษาร่างกายของผู้สัมผัสให้อบอุ่นและน้าส่งแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ชื่อสารเคมี Toner 
ประเภทของสาร สารพิษท่ีเป็นอันตราย 
หน่วยงานที่พบ หน่วยงานส้านักงาน และหน่วยงานต่างๆที่มีการใช้หมึกพิมพ์เอกสาร 
การน้าไปใช้ประโยชน์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์เอกสาร/ถ่ายเอกสาร 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพ การสูดดม: ระคายเคืองทางเดินหายใจ พาออกไปยังสถานที่ที่มีอากาศดี 

หากเกิดผลกระทบ ให้ขอค้าแนะน้าจากแพทย์  
การสัมผัสถูกดวงตา: ห้ามขยี้ตา ล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากเป็นเวลา
อย่างน้อย 15 นาที  
การสัมผัสทางผิวหนัง: ล้างผิวด้วยน้้าจ้านวนมาก ใช้สบู่ หากมีอาการ
ระคายเคือง ให้ปรึกษาแพทย์  
การกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้้าจ้านวนมาก ดื่มน้้าหลายๆ แก้ว หากมีอาการ
มากขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์ 
 

การจัดเก็บ เก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นจากท่อน้้าทิ้งและทางน้้า 
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

ใช้อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมและตามความจ้าเป็นในแต่ละ
หน่วยงาน เช่นmask ถุงมือ 

  
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หกหรือรั่วไหล  กวาดหรือดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่น ใส่ในภาชนะพลาสติก 
ปิดฝาให้สนิท 

การปฐมพยาบาล การสูดดม: พาออกไปยังสถานที่ที่มีอากาศดี หากเกิดผลกระทบ ให้ขอ
ค้าแนะน้าจากแพทย์  
การสัมผัสถูกดวงตา: ห้ามขยี้ตา ล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากเป็นเวลา
อย่างน้อย 15 นาที  
การสัมผัสทางผิวหนัง: ล้างผิวด้วยน้้าจ้านวนมาก ใช้สบู่ หากมีอาการระคาย
เคือง ให้ปรึกษาแพทย์ 
การกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้้าจ้านวนมาก ดื่มน้้าหลายๆ แก้ว หากมีอาการ
มากขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์ 
 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Toluene; Phenyl methane 
ประเภทของสาร ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ และประเภท9 ไม่น้ามาพิจารณาจ้าแนกประเภท

ในการจัดเก็บ 
หน่วยงานที่พบ ห้องคลอด   พยาธิวิทยาคลินิค 
การน้าไปใช้ประโยชน์ สารนี้เป็นตัวท้าละลาย ( SOLVENT ) 
ผลกระทบต่อสุขภาพ สัมผัสทางหายใจ การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง เกิดอาการ

ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ และมึนงง 
สัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคือง ท้าให้เกิด
ผื่นแดง 
สัมผัสทางการกิน การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง ท้าให้
ปวดท้อง ปวดศีรษะ วิงเวียน และมึนงง 
สัมผัสถูกตา  การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคือง ท้าให้ตาแดง 
การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ อ่ืนๆ สารนี้มีผลท้าลาย ตับ ไต กระเพาะปัสสาวะ 
สมอง 

การจัดเก็บ - เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ 
- เก็บห่างจากแหล่งจุดติดไฟ, เด็ก, อาหาร 
- เก็บในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม 
- เก็บภายใต้ไนโตรเจน 
- การเคลื่อนย้ายสารนี้ควรเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง หลกีเลี่ยงการสัมผัสถูก
ร่างกาย 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

PPE. หน้ากากป้องกันการหายใจ , ถุงมือ, แว่นตานิรภัย 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้้า น้้าเสีย หรือดิน 

- เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้้า  
การปฐมพยาบาล หายใจเข้าไป : ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศ

บริสุทธิ์ น้าส่งไปพบแพทย์ 
กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียน 
น้าส่งไปพบแพทย์ 
สัมผัสถูกผิวหนัง : ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้้าปริมาณ
มากอย่างน้อย 15 นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีออก 
สัมผัสถูกตา : ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 
15 นาที 

 

 



 

 

 

ชื่อสารเคมี Xylenes  
(C6H4(CH3)2)  

ประเภทของสาร ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ  
 

หน่วยงานที่พบ - พยาธิวิทยากายวิภาค หน่วยบ้าบัดน้้าเสีย 
 

การน้าไปใช้ประโยชน์ ใช้ฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการ ใช้ล้าง สไลด์ ให้สะอาด  
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ - การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเยื่อเมือก  
- การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคือง  
- การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง  
- การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคือง  
สารนี้ไม่เป็นสารก่อมะเร็งตามบัญชีรายชื่อของ IARC, NTP, OSHA 
 - ท้าลายไต, ตับ, ระบบหายใจ และระบบประสาท  
 

การจัดเก็บ -เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และมีการป้องกันการทาลายทางกายภาพ - 
เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง - เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ - 
เก็บห่างจากความร้อน และแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด  
 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

หน้ากากป้องกันการหายใจ หน้ากากแบบป้องกันการหายใจ, ถุงมือป้องกัน
สารเคมี, ชุดป้องกันสารเคมี,แว่นป้องกันสารเคมี 

 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้า - เป็นอันตรายต่อแหล่งน้าดื่ม - 
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้า น้าเสีย หรือดิน 
 

การปฐมพยาบาล -ถ้าหายใจเข้าไป  ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้า
หายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย น้าส่งไปพบแพทย์  
-ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป กระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียนโดยแพทย์ ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้า
ปากผู้ป่วยที่หมดสติ น้าส่งไปพบแพทย์ทันที  
-ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้าและสบู่ปริมาณมากอย่าง
น้อย 15 นาท ีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีปนเปื้อนสารเคมีออก น้าส่งไป
พบแพทย์  
-ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้้าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที  
น้าส่งไปพบแพทย์ทันที  



 

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากการท างานจากสารเคมี 
แนวทางการป้องกันความเสี่ยง  

1. เรียนรู้สารเคมีท่ีต้องสัมผัสหรือใช้งาน เกี่ยวกับ  
1.1 ความเป็นกรด ด่าง  
1.2 ความสามารถในการระเหย เป็นไอ  
1.3 ความสามารถในการติดไฟหรือระเบิด  
1.4 ความสามารถในการซึมผ่านผิวหนัง  
1.5 สารก่อมะเร็ง  
1.6 สารแก้พิษท่ีจ้าเป็นสาหรับสารนั้นๆ  

2. จัดหาอุปกรณ์ทีจ่้าเป็นส้าหรับบุคลากรที่สัมผัสสารนั้นๆ เช่น หน้ากาก ตู้ดูดควัน ถุงมือป้องกันสารเคมี     
   แว่นตาป้องกันสารเคมี  
3. การติดฉลาก วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด วัตถุติดไฟง่าย เพ่ือสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายเวลาเกิดอุบัติเหตุ  
4. การตรวจสุขภาพบุคลากรก่อนรับเข้าท้างานเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัส เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้   
   สารเคมี โรคปอดอักเสบเรื้อรัง  
5. การตรวจสุขภาพประจ้าปี และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของแต่ละแผนก ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมได้  
   ก้าหนดไว้  
6. เรียนรู้ขั้นตอนและซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น การล้างด้วยน้้าสะอาดทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ 
   ปนเปื้อนจากสารเคมี ตามคู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
7. การทิ้งขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีในกลุ่มขยะอันตราย  
8. ข้อห้ามต่างๆ ส้าหรับห้องปฏิบัติการ เช่น ห้ามดื่มและทานอาหารในห้องปฏิบัติการ ห้ามสูบบุหรี่หรือท้าให้ 
   เกิดประกายไฟ การท้าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์เคมีอย่างถูกต้อง  

การปฏิบัติเม่ือเกิดความเสี่ยง  

1. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง  
2. เข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนการรับบริการ  
3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนการรับบริการ  
4. แจ้งข้อมูลการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุตามแบบรายงานการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของโรงพยาบาล เพ่ือวิเคราะห์ 
   สถานการณ์ปัญหาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป  
 



 

 

อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environmental Hazards) 
สามารถจ าแนกลักษณะของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายในอากาศได้ 2 ลักษณะ ดังนี้  

1. สารเคมีฟุ้งกระจายในรูปอนุภาค (Particulate) เป็นรูปหนึ่งของสารเคมีที่อาจอยู่ในรูปของแข็งหรือ
ของเหลวมีขนาดตั้งแต่โมเลกุลเดี่ยว ไปจนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ไมครอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

1.1 ฝุ่น (Dust) ประกอบด้วยสารที่เป็นของแข็งที่มีสภาพที่เป็นฝุ่นที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ได้จากการ
ทางานที่มีการตัด การกด การบด แบ่งฝุ่นออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน ชนิดแรก คือฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน
ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะติดค้างอยู่ที่ทางเดนหายใจส่วนต้น ฝุ่นชนิดที่สอง คือฝุ่นที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงไป 
ซึ่งจะหายใจเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนปลายได้  

1.2 ฟูม (Fume) เป็นอนุภาคของแข็งที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นของสารที่อยู่ในสถานะที่เป็นก๊าซ 
โดยทั่วไปสารนั้นๆ จะอยู่ในสถานะของแข็งที่อุณหภูมิห้อง เมื่อได้รับความร้อนก็จะระเหยและจะควบแน่นทันที 
ตัวอย่างฟูมที่พบในการทางาน ได้แก่ ฟูมของตะกั่วออกไซด์ ฟูมของเหล็กออกไซด์  

1.3 ละออง (Mist) เป็นหยดของเหลวที่แขวนลอยในอากาศ เกิดจากการควบแน่นของสารจากสถานะ
ที่เป็นก๊าซ มาเป็นสถานะท่ีเป็นของเหลว ตัวอย่างเช่นละอองของสารฆ่าแมลงที่เกิดจากการฉีดพ่น  

1.4 เส้นใย (Fiber) อนุภาคของแข็งที่มีรูปร่างยาวและบาง ตัวอย่างเช่น แร่ใยหินหรือแอสเบสตอส
และฝุ่นหินที่มีซิลิก้าปนอยู่  

1.5 หมอกควัน (Smog) เป็นคาที่มาจากคาว่า ควัน (Smoke) และหมอก (Fog) รวมกัน ใช้ในการ
อธิบายสภาวะมลพิษทางอากาศที่เกิดจากสภาวะอากาศเย็นที่มีหมอก เกิดการปนเปื้อนกับกลุ่มควันที่ปล่อย
ออกจากแหล่งก้าเนิดประเภทต่างๆ  

2. สารเคมีฟุ้งกระจายในรูปก๊าซและไอระเหย (Gas and vapour)  
สารเคมีในรูปของก๊าซ หมายถึง สารเคมีในรูปของไหลที่มีรูปร่างไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตาม

ภาชนะท่ีบรรจุ เมื่อรั่วไหลออกจากภาชนะก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วห้อง เช่น ออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเชื่อม  
สารเคมีในรูปของไอระเหย หมายถึง สถานะก๊าซของสารที่เป็นของเหลวหรือของแข็งที่อุณหภูมิและ

ความดันปกต ิเช่น ไอของลูกเหม็น ไอของเบนซินขณะเติมน้ามันรถ  

ทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี  
- ทางการหายใจ  (Inhalation)  
เป็นทางที่พบมากในการรับสารเคมีจากการท้างาน สารเคมีประเภทก๊าซและไอเมื่อถูกหายใจเข้าไปจะ

ดูดซึมเข้ากระแสโลหิต สารเคมีที่อยู่ในรูปอนุภาค เมื่อหายใจเข้าไปแล้ว ถ้ามีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน จะเข้า
ไปสะสมที่ถุงลมปอด ส่วนอนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะถูกร่างกายขับออกโดยการไอ จาม หรือขับออกมากับเสมหะ  

- ทางการดูดซึมทางผิวหนัง (Skin Absorption)  
การดูดซึมสารเคมีผ่านทางผิวหนังอาจเกิดผลได้หลายประการ โดยมีได้ตั้งแต่ อาจไม่เกิดอันตรายต่อ

ร่างกาย ท้าให้เกิดการระคายเคือง ผิวหนังถูกท้าลายเกิดบาดแผล และการเกิดผลจากสารเคม ี 
- ทางการกิน (Ingestion) อาจเกิดจากอุบัติเหตุพลั้งเผลอ หรือการที่คนงานมีสุขวิธีส่วนบุคคลที่ไม่ดี 

รวมทั้งเกิดจากการจงใจกินเข้าไป เพ่ือฆ่าตัวตาย  
- ทางการฉีดเข้าผิวหนัง (Injection through Skin)  
เป็นวิธีที่สารเคมีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้มากที่สุด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากความจงใจ 

สารเคมีจะท้าลายอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเคมี และระยะเวลา
ที่สารเคมีนั้นๆ เข้าสู่ร่างกาย โดยถ้าหากสัมผัสกับสารเคมีนั้นๆ ในความเข้มข้นสูงและระยะเวลาไม่นาน จะเกิด



 

 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน แต่ถ้าหากสัมผัสกับสารเคมีนั้นๆ ในความเข้มข้นต่้า แต่สัมผัสในระยะเวลานานจะท้า
ให้เกิดความเป็นพิษเรื้อรัง และถ้าหากสัมผัสกับสารเคมีนั้นๆ ในความเข้มข้นต่้า ระยะเวลาไม่นานก็จะไม่มีผล
ใดๆ ต่อร่างกาย  

พิษของสารเคมีต่อร่างกาย  
1. กลุ่มท่ีท้าให้เกิดการระคายเคือง เป็นสารที่มีผลท้าให้เกิดการกัดกร่อน ตุ่มพอง แสบร้อน มีการ

อักเสบที่เนื้อเยื่อต่างๆ ในกรณีท่ีสารเคมีนั้นอยู่ในรูปก๊าซหรือไอ สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ
ต่างๆ ของระบบทางเดินหายใจ  

2. กลุ่มท่ีท้าให้มีอาการแพ้  
3. กลุ่มท่ีท้าให้เกิดการขาดออกซิเจน เนื่องจากการแย่งที่ของออกซิเจนในอากาศ เมื่อหายใจเข้าไปท้า

ให้มีปริมาณออกซิเจนในร่างกายไม่เพียงพอ เช่น ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ฮีเลี่ยม  
4. กลุ่มท่ีท้าให้เกิดภาวะหลับลึกหรือง่วงซึม เป็นสารที่มีฤทธิ์ในการกดการท้างานของระบบประสาท

ส่วนกลาง เช่น อเซทิลีน เอททิลีน   
5. กลุม่ที่ท้าให้เกิดพิษต่อระบบต่างๆ เมื่อได้รับสารเคมีจะทาให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆ ของ

ร่างกาย เช่น อันตรายต่อระบบการสร้างโลหิต ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์  
6. กลุ่มท่ีท้าให้เกิดมะเร็ง หมายถึง สารที่เป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดโรคมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 

ได้แก่ เบนซีน แอสเบสตอส และไวนีลคลอไรด์  
7. กลุ่มสารเคมีที่ท้าให้ทารกมีรูปวิปริต เป็นสารเคมีท่ีมีอันตรายต่อตัวอ่อนของทารกในครรภ์ ท้าให้

การเจริญเติบโตของทารกภายในครรภ์ผิดปกติ ท้าให้ทารกมีโอกาสพิการ เช่น สไตรีน (ไวนีลเบนซีน)  
8. กลุ่มสารเคมีที่ส่งผลต่อพันธุกรรม เป็นสารที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนหรือเกิดความผิดปกติทางด้าน

ยีนส์พันธุกรรม โดยจะมีผลต่อดีเอ็นเอภายในโครโมโซม ทาให้สเปิร์มหรือไข่ท่ีสร้างขึ้นมามียีนส์ที่ผิดปกติไปด้วย  
9. กลุ่มสารเคมีที่ท้าให้เกิดโรคปอดนิวโมโคนิโนซิส เกิดจากฝุ่นของสารที่มีอนุภาคขนาดเล็ก สามารถ

เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจนถึงถุงลมปอด และสะสมท้าให้เกิดเยื่อพังผืด ท้าให้ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและความจุปอดลดลง ท้าให้หายใจไม่ทัน  

สารเคมีอันตราย  
สารเคมีอันตราย วัตถุอันตรายหรือ สารอันตราย หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบ ที่มีคุณสมบัตรเป็นพิษหรือ
เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช ทาให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สามารถจ้าแนกได้ 9 ประเภทตาม
หลักสากล ดังนี้  

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด  
ประเภทที 2 ก๊าซ  
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ  
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ  
ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดส์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์  
ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ  
ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี  
ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน  
ประเภทที่ 9 วัตถุอ่ืน ๆ ที่เป็นอันตราย 



 

 

ทราบว่าสารเคมีที่พบเป็นสารอันตรายหรือไม่ และก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างไร โดยการสังเกตฉลาก หรือ
เครื่องหมายซึ่งเป็นเครื่องหมายสากลที่ติดบนภาชนะบรรจุ ถังเหล็ก แท็งก์ หรือป้ายที่ติดบนรถยนต์หรือ
รถบรรทุก ดังนี้  
 

    
 



 

 

      



 

 

 
อาการเมื่อสัมผัสสารเคมี                    

 



 

 

     

การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อได้รับสารเคมี    

 


