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สารบัญ 

ชื่อสารเคมี         หนา 

1.ผลิตภัณฑดันฝุน  สูตรนํ้า (ฟโน)        1 

2.ผลิตภัณฑเคลือบเงาพื้น ฟโน         2 

3.นํ้ายาเช็ดกระจก (ฟโน)         3-4   
4.ผลิตภัณฑลางหองน้ํา (ฟโน)         5-6 
5.Alcohol 70 % (Ethyl Alcohol)        7-8 
6.Alcohol 95 % (Ethyl Alcohol)        8-9 
7.SODIUM HYPOCHLORITE (คลอรีนนํ้า)       9-10 
8.Formaldehyde(ฟอรมาลีน)        11-12 
9. Mercury (ปรอท)         13-14 
10.Tinner (ทินเนอร)         15 
11. Acetic acid         16-17 
12. Chlorhexidine  Gluconate       18 
13. Iodine (ไอโอดีน)                  19 
14. Temephos (ทรายอะเบท)        20 
15. Methyl cyclohexane(นํ้ายาลบคําผิด)      21 
16.Toner (โทเนอร)         22 
17.Oxygen gas (กาซออกซิเจน)       23-24 
18.ผงซักผาขาว          25-26 
19.ผงซักฟอก          27 
20. Liguid Petroleum Gas (LPG)       28-29 
21.นํ้ายายอม Gram stain        30-33 
22.ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 3% W/W       34 
23.ไบกอน          35 
24.นํ้ายายอม CBC (Wright’s stain)       36 
25.นํ้ายายอม AFB          37-41 
26.นํ้ายาขจัดคราบมันและกลิ่นคาว       42 
27. Alcohol Gel         43 
28.ผงเคมี เอบีซี          44 
29.นํ้ายาลางเครื่องมือ         45 
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คูมือ เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS )โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี  หนา้ 1 

 

                      ชื่อสารเคมี  ผลิตภณัฑ์ดนัฝุ่ น  สตูรนํ �า (ฟโน) 

1. ประเภทของสารเคมี  สารทีก่อใหเกิดการระคายเคือง 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี ทําความสะอาดขจัดฝุนละอองและคราบสกปรกไดอยางสะอาด มีสาร
เคลือบเงาพื้นเพื่อปกปองผิวพ้ืนใหมีความเงางามไมใหเกดิรอยขีดขวนไดงาย 
4. การเก็บรักษา   ภาชนะปดสนิท เกบ็ในที่แหง 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
  - หลกีเลี่ยงการสูดดม สัมผัสโดยตรง 
 5.2 ภาวะไมปกติ การรั่วไหล 
  - สมอุปกรณปองกันทางเดินหายใจเมื่อมีไอ/ละอองปลอยออกมา 
  - สวมถุงมือปองกันถาสมัผสัเปนระยะเวลานานหรอืสมัผสัโดยตรง 
  - สวมถุงแวนตาแบบครอบปองกันตา 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ไมติดไฟ 
6. ผลตอสุขภาพ 
 - อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาและผิวหนัง 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - เมื่อสัมผัสผิวหนงั  ลางใหทั่วดวยน้ําเปลา 
 - หากเขาตา ใหรีบลางตาทันที โดยเปดเปลือกตาใหน้ําไหลผานอยางนอย 15 นาท ี
 - หากกลืนกินเขาไป หามทําใหอาเจียนใหด่ืมนํ้าตามมากๆ แลวนําสงแพทยพรอมฉลากบรรจภุัณฑ 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ไมมีปฏิกิริยาที่อันตรายหากเก็บและใชอยางถูกตอง 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 
ฉลากขางบรรจุภัณฑ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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ชื่อสารเคมี  ผลิตภณัฑ์เคลือบเงาพื �น ฟีโน ่

1. ประเภทของสารเคมี  สารทีก่อใหเกิดการระคายเคือง 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี เป็นนํ �ายาที�พฒันาเพื�อการเคลือบหิน หินออ่น หินขดั พื �นกระเบื �องยางให้

ความสวยงามและคงทนตอ่การขดูขีดของส้นรองเท้า 

4. การเก็บรักษา   เก็บในมีร่มและแหง อากาศถายเทสะดวก ไมติดไฟ 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
  - หลีกเลี่ยงการสูดดม สัมผัสโดยตรง 
  - สวมแวนตาปองกันสารเคมี 
  - สวมถุงงมือพีวีซี 
  - สวมชุดทํางานมาตรฐานแลสวมรองเทบูทปองกันสารเคมี 
  - จัดใหมีการระบายอากาศที่ดีในที่ทํางานและสถานที่เก็บเอกสาร 
  - สวมหนากากกรองไอสารเคมีอินทรีย 

 5.2 ภาวะไมปกติ การรั่วไหล 
  ปริมาณนอย ไมเกิน 500 ml  
  - ดูดซับสารดวยทรายหรือขี้เลื่อยและเกบ็กวานภาชนะ เพื่อกําจัดตอไป 
  - ทําความสะอาดพื้นที่เปอนดวยผลิตภัณฑทําความสะอาดพืน้และน้ํา 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใชผงเคมีแหง หรือคารบอนไดออกไซด หรือฉีดน้ําฝอย 
  - ถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุออกจากบรเิวณที่เกิดเหต ุ
6. ผลตอสุขภาพ 
 - ทางเขาสูรางกายทางผิวหนงั ตา ปาก และทางเดินหายใจ 
 - ทางตา สัมผสัโดยตรงอาจเกิดการระคายเคือง 
 - อาจเกิดการระคายเคืองทางผิวหนงัหากสัมผัสเปนเวลานาน 
 - ถารับสารทางปากปรมิาณสูงจะมีอาการคลื่นไส ปวดทองอยางรุยแรง 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - การสัมผสัทางผิวหนัง ใหลางดวยน้ําสะอาด 10-15 นาที แลวรับพบแพทย 
 - การสัมผสัทางตา ลางดวยน้ําสะอาด 10-15 นาที แลวรีบพบแพทย 
 - การสัมผสัทางการหายใจ ใหนําผูปวยมาที่ที่มอีากาศบริสทุธิ ์ถาผูปวยไมหายใจใหรีบทําการชวย
หายใจ แลวสงพบแพทย  
 - หากกลืนกิน หามทําใหอาเจียน ดื่มน้ํา/นม ตามมากๆ แลวรีบสงแพทยโดยดวน 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
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9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 
 
ชื่อสารเคมี  นํ้ายาเช็ดกระจก (ฟโน) 

1. ประเภทของสารเคมี  สารไวไฟ สารเปนพิษ สารกอมะเร็ง 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี เช็ดทําความสะอาดกระจก  
4. การเก็บรักษา   ปดภาชนะใหสนิท เก็บใหหางจากความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ และ
สารออกซิไดซ เก็บในที่แหงและเย็น เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศไดด ี
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  -  การปองกันระบบหายใจ : สวมหนากากปองกันกาซอินทรียและไอระเหยที่ไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม มอก. 2199-2547  

- การปองกันตา : แวนครอบตา /กระบังหนา  
- การปองกันมือ : ถุงมือยาง  

5.2 ภาวะไมปกติ การรั่วไหล 
  ปริมาณนอย ไมเกิน 500 ml  
  - เก็บกวาดสารที่หกออกมาใสในภาชนะ ถาเปนไปไดทําใหสารชื้นกอน เพื่อปองกันไมให
เกิดฝุน หามปลอยสารน้ีออกสิ่งแวดลอม  

- ขอควรระวังสวนบุคคล : อพยพคนออกจากบริเวณ หามสัมผัสสารเคมีโดยตรง หามสูด
ดมไอระเหยของสารเขาไป  

- อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล : สวมหนากากปองกัน กาซอินทรียและไอระเหย รองเทา
บูท และถุงมือยาง  

- ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม : ปองกันไมใหสารไหลลงทอระบายนํ้าทิ้ง  
- วิธีการและวัสดุสาํหรับกักเก็บและทําความสะอาด : สวมชุดปองกัน สารเคมีพรอม

หนากากปองกันกาซอินทรียและไอระเหย เก็บสารที่หกรดใสภาชนะบรรจุแลวดูดซับสารท่ีเหลือ
ดวยทราย ดิน หรือสารเฉื่อยเก็บใสในภาชนะที่ปดสนิทสําหรับนําไปกําจัด  

5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - นํ้าปริมาณมาก คารบอนไดออกไซดโฟมตานแอลกอฮอลและผงเคมีแหง 

6. ผลตอสุขภาพ 
 - การหายใจเขาไป : ระคายเคืองทางเดินหายใจ  

- การสัมผัสทางผิวหนัง : ผิวหนังแหง ระคายเคืองผิวหนังเล็กนอย  
- การสัมผัสทางดวงตา : ระคายเคืองดวงตา  
- การกลืนกิน : ปวดทอง มึนงง งวงซึม  
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- อาการที่ปรากฏ : ปวดศีรษะ คลื่นไสและอาเจียน  
- ผลกระทบเฉียบพลัน : กดระบบประสาทสวนกลาง เปนผลใหกดการหายใจ และหมดสติทําให

งวงซึม งวงนอน หัวใจเตน ผิดปกติการหายใจผิดปกติหลอดลมอักเสบ  
- ผลกระทบผลเรื้อรัง : ทําใหผิวหนังแหงและแตก มีผลกระทบตอตับ มาม ระบบหัวใจและหลอด

เลือด 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - การสูดดม : ใหรับอากาศบริสุทธิ์นอนพัก ถาจําเปนใหชวยการหายใจ นําสงแพทย  

- ทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออกลาง ดวยนํ้าจํานวนมากๆ หรืออาบนํ้า นําสงแพทย 
- ทางดวงตา : ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายนาที(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) จากน้ันนําสงแพทย 
- การกลืนกิน : บวนปาก หามทําใหอาเจียน นําสงแพทย  

8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมี ลางมือและหนาหลังจากการทางานกับสารกอนกินอาหาร หรือสูบ
บุหรี่ หามกินอาหาร/ดื่ม สูบบุหรี่ในท่ีทํางาน 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 
ฉลากของบรรจุภัณฑ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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ชื่อสารเคมี  ผลิตภณัฑ์ล้างห้องนํ �า (ฟโน) 

1. ประเภทของสารเคมี  สารกัดกรอนมี pH 0 -1  ลักษณะเปนของเหลว 
2. เปนสารละลายมสีวนประกอบ ดังนี้   
 - Ethoxylated alcohol 0.63 % w/w   - Hydrochloric acid 7.00 % w/w 
 - Linear alkylbenzene sufonic acid 1.34 % w/w 
3. สูตรโมเลกุล - 
4. ประโยชนจากการใชสารเคมี ทําความสะอาด และฆาเชื้อโรคบริเวณเครื่องสุขภัณฑ 
5. วิธีใช 
 -หาม เทน้ําลงในผลิตภัณฑ ขณะใชตองสวมถุงมืออยางทกุครั้ง 
 - สําหรับการขัดลางพื้นและผนงั ควรผสมน้ํายากับน้ําในอัตราสวน 1:2 เทราดลงบนพื้นที่เปยกน้ํา 
แลวทิ้งไวสักครู ใหไขแรงขัดและลางออกดวยน้ําสะอาด 
 - สําหรับการขจัดคราบฝงแนน หรือคราบเฉพาะจุด บรเิวณโถสวมโถปสสาวะ ควรราดน้ําบรเิวณโถ
สวมโถปสสาวะ ควรราดน้ําบรเิวณทีจ่ะทําความสะอาดใหเปยกเทราดวยน้ํายาลางหองน้ําทิง้ไวสักครู ใชแปรง
ขัดแลวลางออกดวยน้ําสะอาด 
6. วิธีเก็บรักษา 
 - ปดฝาใหสนทิ เก็บใหหางจากเด็ก อาหาร สัตวเลี้ยง  
 - วางไวในที่เย็นและแหง มีอากาศถายเทสะดวกไมมีแสงแดด เมื่อไมไดรับผลิตภัณฑควรตรวจสอบ
ภาชนะใหอยูในสภาพดี ไมแตกเสียหาย 
7. การปองกันอันตรายจากการใช 
 7.1 ภาวะปกต ิ

- หลกีเลี่ยงการสมัผสัโดยตรง 
- สวมแวนตาปองกันหรือใชหนากากในขณะปฏิบัติงานกบัสารนี ้

 - สวมเสื้อแขนยาว รองเทาและถุงมือเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน 
 - จัดตั้งที่ลางตาและฝกบัวไวใกลบรเิวณที่ปฏิบัติงานและพรอมที่จะใชไดตลอดเวลา 
 7.2 ภาวะไมปกติ หกหรือรั่วไหล  

- รีบปดกั้นบริเวณนั้นจนกวาจะทําความสะอาดใหเรียบรอยและควรมีอปุกรณปองกันอยางเหมาะสม 
จัดใหมรีะบบระบายอากาศ 

 
8. ผลตอสุขภาพ 

   

ตา  ทําใหเกิดการระคายเคือง ทําลายเนือ้เยื่อได 
ระบบทางเดินอาหาร ถาเขาปาก อาจทําใหเกิดการระคายเคือง จะกอใหเกิดอาการปวด เกิดแผลไหมใน

ปาก คอ และหลอดอาหาร ทางเดินอาหาร อาจกอใหเกิดอาการคลื่นไส และ
ทองรวงได 

ผิวหนัง การสมัผสัตอผิวหนัง ตอเนือ่งเปนเวลานาน ทําใหผิวหนัง ระคายเคืองและเกิดผื่น
แดงได 

ระบบหายใจ การสูดดมเปนเวลานานทําใหระคายเคียงตอระบบทางเดินหายใจ 
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9. การปฐมพยาบาลเบื้องตน  
ระบบหายใจ ใหรีบนําผูปวยออกจาก บรเิวณที่ใชน้ํายา ไปยังบรเิวณที่มีอากาศถายเทสะดวก 
ผิวหนัง หากถูกผิวหนังใหลางดวยน้ําจํานวนมากๆ หากเปอนเสื้อผาใหรบีถอดออกแลวลาง

รางกายดวยน้ําและสบูทุกครัง้ 
ตา หากเขาตาใหลางดวยน้ําสะอาดจนอาการทเุลา หากไมทุกเลาใหไปพบแพทย 
ระบบทางเดินอาหาร หากกลืนกิน หามทําใหอาเจียน ใหดื่มน้ําหรอืนมมากๆ เพื่อเจือจาง แลวรีบนําผูปวย

สงแพทยทันทีพรอมกับภาชนะบรรจุ และฉลากผลิตภัณฑ 
 
10. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ

- ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
11. ขอควรระวัง/คําเตือน 
 - หาม รบัประทานหรือสูดดม 
 - ระวังอยาใหเขาตา ถูกผิวหนงั   
 - ขณะใชควรสวมถุงมือยาง รองเทายาง และภายหลงัการใชหรือหยิบจับ ควรลางถุงมอืยาง รองเทา
ยาง และมือดวยนํ้าละสบูทุกครั้ง 
 - หาม ทิ้งน้ํายาหรอืภาชนะบรรจลุงในแมน้ํา คู คลอง แหลงน้ําสาธารณะ 
12. อางอิง  

ฉลากขางบรรจุภัณฑ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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Alcohol 70 % (Ethyl Alcohol) 
1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟ 
2. สูตรโมเลกุล   C2H5OH 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี สําหรับฆาเชื้อโรค ใชทําความสะอาดรอบบาดแผล 
4. การเก็บรักษา   ปดฝาใหสนิท และปองกันไมใหถกูแสงแดด เกบ็ที่อุณหภูมิต่าํกวา 30๐C 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
  - หลกีเลี่ยงการสูดดม สัมผัสโดยตรง 
 5.2 ภาวะไมปกติ การรั่วไหล 
  ปริมาณนอย ไมเกิน 500 ml  
  - ซับดวยผาและซกัลางดวยนํ้าลงสูระบบบําบัด 
  ปริมาณมาก 
  - หามเดินย่ําหรอืแตะตองบนบริเวณที่มกีารหกรั่วไหล 
  - หยุดการรั่วไหล ถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย 
  - ปองกันการไหลลงสูแหลงน้ํา ทอระบายนํ้า หรือบรเิวณที่อบัอากาศ 
  - ดูดซับสารทีห่กรั่วไหลดวยดินทราย แลวซักลางดวยน้ําปรมิาณมากลงสูระบบบําบัด 
  - ใชน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อลดไอระเหย หรือทําใหไอไมกระจายตัว 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใชผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด 
  - หามใชน้ําฉีดโดยตรง 

- ถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุทีย่ังไมเสียหายออกจากบรเิวณที่
เกิดอัคคีภัย 

6. ผลตอสุขภาพ 
 - การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจทําใหเกิดการระเคือง หรอืแผลไหมผิวหนังและตา 
 - เมื่อสารนี้ไหมไฟจะทําใหเกิดกาซระคายเคือง กัดกรอน และ/หรือเปนพิษ 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - นําผูประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบรสิุทธิ ์
 - หามใชเครื่องชวยหายใจ ถาผูประสบอันตรายหยุดหายใจ 
 - ถอดเสื้อผาและรองเทาที่เปอนสารเคมีออกทันท ี
 - ถาสัมผัสกบัสารใหลางออกดวยน้ํา 
 - ถาสารเคมีเขาตาใหลางที่น้ําไหลผานอยางนอย 15 นาที 
 - รักษารางกายของผูประสบภัยใหอบอุน และนําสงแพทย 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนอันตราย 
 - ถาจะนําภาชนะกลับมาใชใหมหรือจําหนาย ใหลางดวยน้ําสะอาดอยางนอย 3 ครั้ง 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
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 - ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได เมื่อไดรับความรอน 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
 ฉลากขางบรรจุภัณฑ 

 

Alcohol 95 % (Ethyl Alcohol) 
1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟ 
2. สูตรโมเลกุล   C2H5OH 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี antiseptic, ใชในตะเกียง 
4. การเก็บรักษา   เก็บในภาชนะปดสนิท หางจากความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
  - หลกีเลี่ยงการสูดดม สัมผัสโดยตรง 
 5.2 ภาวะไมปกติ การรั่วไหล 
  ปริมาณนอย ไมเกิน 500 ml  
  - ซับดวยผาและซกัลางดวยนํ้าลงสูระบบบําบัด 
  ปริมาณมาก 
  - หามเดินย่ําหรอืแตะตองบนบริเวณที่มกีารหกรั่วไหล 
  - หยุดการรั่วไหล ถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย 
  - ปองกันการไหลลงสูแหลงน้ํา ทอระบายนํ้า หรือบรเิวณที่อบัอากาศ 
  - ดูดซับสารทีห่กรั่วไหลดวยดินทราย แลวซักลางดวยน้ําปรมิาณมากลงสูระบบบําบัด 
  - ใชน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อลดไอระเหย หรือทําใหไอไมกระจายตัว 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใชผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด 
  - หามใชน้ําฉีดโดยตรง 

- ถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุทีย่ังไมเสียหายออกจากบรเิวณที่
เกิดอัคคีภัย 

6. ผลตอสุขภาพ 
 - การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจทําใหเกิดการระเคือง หรอืแผลไหมผิวหนังและตา 
 - เมื่อสารนี้ไหมไฟจะทําใหเกิดกาซระคายเคือง กัดกรอน และ/หรือเปนพิษ 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - นําผูประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบรสิุทธิ ์
 - หามใชเครื่องชวยหายใจ ถาผูประสบอันตรายหยุดหายใจ 
 - ถอดเสื้อผาและรองเทาที่เปอนสารเคมีออกทันท ี
 - ถาสัมผัสกบัสารใหลางออกดวยน้ํา 
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 - ถาสารเคมีเขาตาใหลางที่น้ําไหลผานอยางนอย 15 นาที 
 - รักษารางกายของผูประสบภัยใหอบอุน และนําสงแพทย 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได เมื่อไดรับความรอน 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 

 

SODIUM HYPOCHLORITE (คลอรนีน้ํา) 
1. ประเภทของสารเคมี  สารกัดกรอน   
2. สูตรโมเลกุล   C2H5OH 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี สําหรับฆาเชื้อโรค ใชทําความสะอาดรอบบาดแผล 
4. การเก็บรักษา   ปดฝาใหสนิท และปองกันไมใหถกูแสงแดด เกบ็ที่อุณหภูมิต่าํกวา 30๐C 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
  - หลกีเลี่ยงการสูดดม สัมผัสโดยตรง 
 5.2 ภาวะไมปกติ การรั่วไหล 
  ปริมาณนอย ไมเกิน 500 ml  
  - ซับดวยผาและซกัลางดวยนํ้าลงสูระบบบําบัด 
  ปริมาณมาก 
  - หามเดินย่ําหรอืแตะตองบนบริเวณที่มกีารหกรั่วไหล 
  - หยุดการรั่วไหล ถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย 
  - ปองกันการไหลลงสูแหลงน้ํา ทอระบายนํ้า หรือบรเิวณที่อบัอากาศ 
  - ดูดซับสารทีห่กรั่วไหลดวยดินทราย แลวซักลางดวยน้ําปรมิาณมากลงสูระบบบําบัด 
  - ใชน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อลดไอระเหย หรือทําใหไอไมกระจายตัว 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใชผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด 
  - หามใชน้ําฉีดโดยตรง 

- ถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุทีย่ังไมเสียหายออกจากบรเิวณที่
เกิดอัคคีภัย 

6. ผลตอสุขภาพ 
 - การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจทําใหเกิดการระเคือง หรอืแผลไหมผิวหนังและตา 
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 - เมื่อสารนี้ไหมไฟจะทําใหเกิดกาซระคายเคือง กัดกรอน และ/หรือเปนพิษ 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - นําผูประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบรสิุทธิ ์
 - หามใชเครื่องชวยหายใจ ถาผูประสบอันตรายหยุดหายใจ 
 - ถอดเสื้อผาและรองเทาที่เปอนสารเคมีออกทันท ี
 - ถาสัมผัสกบัสารใหลางออกดวยน้ํา 
 - ถาสารเคมีเขาตาใหลางที่น้ําไหลผานอยางนอย 15 นาที 
 - รักษารางกายของผูประสบภัยใหอบอุน และนําสงแพทย 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนอันตราย 
 - ถาจะนําภาชนะกลับมาใชใหมหรือจําหนาย ใหลางดวยน้ําสะอาดอยางนอย 3 ครั้ง 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได เมื่อไดรับความรอน 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
 ฉลากขางบรรจุภัณฑ 
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Formaldehyde(ฟอรมาลนี) 

 
1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟมีพิษ กัดกรอน 
2. สูตรโมเลกุล   CH2O 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี ยาฉีดศพ, อบหองผาตัด, ดองชิ้นเนือ้ (งานชันสูตร/OR) 
4. การเก็บรักษา   เก็บในภาชนะปดสนิท แหง หางจากความรอน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรถุงมือและหนากากขณะปฏิบัติงาน 
  - หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมี  

- อยาหายใจเอาไอระเหยเขาไป. ระวังอยาใหเขาตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผา.  หลกีเลี่ยงการ
ไดรับสารเปนเวลานานหรอืซ้ําหลายครัง้.  หามใชถาผิวหนงัมีบาดแผลหรือถลอก.  ลางใหสะอาดหลัง
การใชงาน. 

 5.2 ภาวะไมปกติ หกหรือรั่วไหล 
ขอความปฏิบัติสําหรับบุคคล อพยพออกจากบรเิวณ 
วิธีปองกันภัยของบุคคล สวมอุปกรณปองกันการชวยหายใจแบบครบชุด รองเทาบทูและถุงมือยาง

แบบหนา 
วิธีการทําความสะอาด กลบดวยปูนขาวแหงหรือโซดาแอช,เกบ็กวาด, เก็บในภาชนะปดและรอการ

กําจัด, ระบายอากาศในบริเวณนั้น และลางตําแหนงที่รั่วไหลหลังจากเก็บสาร
ออกหมดแลว 

 5.3ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใชผลดับเพลิงชนิดผลเคมีแหง คารบอนไดออกไซด แอลกอฮอลโฟม หรือฉีดน้ําฝอย 
  - หามใชน้ําฉีดโดยตรง 
6. ผลตอสุขภาพ 
 - มีความเปนพิษ อาจเสียชีวิตไดเมื่อหายใจเขาไป กลืนกิน หรือดูดซึมเขาไปทางผิวหนงั 
 - การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจทําใหเกิดกาซระคายเคือง หรือแผลไหมผิวหนงัและตา 
 - เมื่อสารนี้ไหมไฟจะทําใหเกิดกาซระคายเคือง กัดกรอน และเปนพิษ 
 - อาการเรื้อรังหากไดปริมาณที่นอยแตระยะยาวจะทําใหเกดิผลเสียกบัระบบตางๆของรางกายหรือ
กอใหเกิดมะเรง็ 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - นําผูประสบอันตรายไปยังที่อากาศบริสทุธิ ์
 - ใชเครื่องชวยหายใจ ถาผูประสบอันตรายหยุดหายใจ 
 - หามใชวิธีผายปอดโดยวิธีเปาปาก ถาผูประสบอันตรายกินหรือหายใจ เอาสารนีเ้ขาไปใหใชวิธีผาย

ปอดแบบอื่น หรอือุปกรณชวยหายใจทางการแพทยทีเ่หมาะสม 
 - ถาหายใจลําบาก ใหใชเครือ่งใหออกซิเจนชวย 
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 - ถอดเสื้อผาและรองเทาที่เปอนสารออกทันที ในกรณีทีส่ัมผัสกบัสารใหลางออกดวยน้ําหรือ เมือ่เขา
ตาใหลางตาดวยน้ําที่ไหลผานอยางนอย   15 นาที 
 - รักษารางกายของผูประสบอันตรายใหอบอุน และนําสงแพทย 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - สารเคมีหมดอายุเจือจางดวยน้ําปริมาณ 1 : 12 ทิ้งลงทอระบายน้ํา 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเมื่อไดรบัความรอน 
 - ระวังอยาใหสารเคมเีขาตา 
 - กรณีใชปริมาณไมมากควรจะบรรจสุารนี้ในภาชนะที่เปนพลาสติกเพื่องายและปลอดภัยตอการ
เคลื่อนยาย 
 - ไอ formaldehyde ที่จะปลอยออกสูภายนอกตองไมไหลยอยกลบัเขาสูอาคาร หรอืหองนั้น 
 - ควรมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรเิวณที่มีการใชสาร formaldehyde 
 - ใหความรูผูที่เกี่ยวของหรือผูทีส่ัมผสัสารนีเ้พื่อทราบถงึอันตรายและวิธีการปองกัน 
 - ควรใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากาก แวนตา ถุงมือ หรือเสื้อคลมุในระหวางที่
ตองสัมผสัสารนี ้
 - การเฝาระวังทางการแพทย ผูปฏิบัตงิานที่ทํางานเกี่ยวของกับสารนี้ควรไดรบัการตรวจสุขภาพกอน
เขาทํางานและตรวจเปนระยะ เพือ่ดูอาการที่เกี่ยวกบัปอด ผิวหนังและตับ  
10. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

http://www.chemtrack.org/MSDSSG/Trf/msdst/msdst50-00-0.html 
http://www.chemtrack.org/MSDSSG/Merck/msdst/1591/159174.htm 
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Mercury (ปรอท) 
 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลว เปนโลหะที่มีความหนาแนนสงู แตไมดูดดูดกับแมเหล็ก 
2. สูตรโมเลกุล   Hg 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี งานทันตกรรม, เครื่องวัดความดัน, ปรอทวัดไข, งานซอม 
4. การเก็บรักษา  ภาชนะที่ปดสนิท หางจากความรอน และความเก็บในภาชนะที่ตกไมแตก 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกติ  
  - ควรสวมถุงมอืและใสหนากาก กอนปฏิบัตงิานตามความเหมาะสมของลกัษณะงาน 
  - เครื่องปนอะมัลกัม (ทันตกรรม) ตองมีถาดสแตนเลสรองรบั 
 5.2 ภาวะไมปกติ หกหรือรั่วไหล  

- ปฏิบัติตาม “คูมือการจักการปรอททีเ่ปรอะเปอนพื้น”  
- หามแตะตองสารทีห่กโดยไมไดสวมอุปกรณปองกันรางกาย เชน ถุงมือยาง แวนตากันฝุน 
หนากากกรองสารพิษและผากันเปอน 

- ใชกระดาษ ปาดเศษปรอททีห่กใสภาชนะที่บรรจุน้ํา แลวปดฝาใหสนทิ 
- วิธีการปฏิบัติกรณีที่ปรอทหกกระจายหรือรั่วไหลตามพื้นตองทําความสะอาดทันทีและผูที่
ทํางานในหนาที่นี้ควรสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลชนิดใชแลวทิ้งขณะทํางาน
โดยใชกระดาษตักเศษปรอทที่รวมตัวเปนกอนและใชผาชุบน้ําบิดหมาดๆเช็ดซ้ําแลวทิ้งใน
ถุงพลาสติกผูกถุงซอนกันอยางนอย2ช้ัน แลวทําความสะอาดดวยผาชุบน้ําอีกครั้งเพื่อกําจัด
การปนเปอนของปรอทอุปกรณที่ปนเปอนสารปรอทตองรวมทิ้งในถุงพลาสติกปดถุงมิดชิด 
แลวนําไปทิ้งในถังรวมมูลฝอยอันตราย เพื่อรอกําจัดตอไป 

  - ระบายอากาศเพื่อใหไอปรอทถายเทไมใหสะสมอยูบรเิวณที่ทํางาน 
  5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - หามใชน้ําฉีดโดยตรงไปยังโลหะที่ไดรบัความรอน 

- ปกติสารนี้ไมเผาไหม อัคคีภัยที่เกิดข้ึนมักเกิดจากวัตถุอื่นทีอ่ยูใกลเคียงดังนั้นการใชอุปกรณ
ดับเพลิงใหเลือกใชชนิดที่เหมาะสมกบัวัตถุที่เปนเชื้อเพลิง 

6. ผลตอสุขภาพ 
- ปรอทสามารถเขาสูรางกายโดยทางการหายใจและดูดซมึเขาสูผิวหนงั การสัมผสัชวงเวลาสั้นๆแต
ปริมาณสูงทําใหเกิดการระคายเคือง การยอยอาหารผิดปกต ิและทําใหไตถูกทําลาย การสมัผสัเปน
เวลานานในปริมาณต่ําเปนผลใหอาการทางประสาทมลีักษณะอาการที่ไมคงที่ หนายุง สั่น เหงือก
บวม นํ้าลายออกมาก anorexia น้ําหนักตัวลด และเปนโรคผิวหนังเนื่องจากการแพสาร 
- พิษจากสารปรอท คือ โรคมินามตะ อาการเบื้อตนคือผูปวยไมสามารถควบคุมการทรงตัวได ชา
ตามแขนขา แขนขาบิดเบี้ยวคลายคนพิการ และนอกจากนีส้ารประรอทสามารถถายทอดจากมารดา
สูบุตรได ทําใหเด็กที่เกิดมามีอาการพิการทางสมองไดอีกดวย 

 - เมื่อเกิดเพลงิไหมจะทําใหเกิดกาซทีร่ะคายเคือง กัดกรอนหรือเปนพิษ 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
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เมื่อสูดดม ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
เมื่อถูกผิวหนัง ชะลางดวยน้ําปรมิาณมาก ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันท ี
เมื่อเขาตา ลางดวยน้ําปริมาณมาก โดยลมืตากวางในน้ําอยางนอย 10 นาที นําสงพบแพทยจกัษุ

แพทยทันท ี
เมื่อกลืนกิน ถาผูปวยยังมสีติใหดื่มน้ําปรมิาณมาก กระตุนใหอาเจียน ใหกินคารบอนกัมมันต (20-

40 กรัม ในน้ํา 200-400 มิลลิลิตร) แลวนําสงแพทยทันท ี
 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - รวบรวมใสในภาชนะบรรจมุีฝาปด แลวทิ้งเปนมลูฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ควรหลีกเลี่ยงการสมัผสั และสูดดมไอปรอทโดยตรง 

- ควรมีการเฝาระวังทางการแพทยในผุที่ปฏิบัตงิานเกี่ยวของ หรือสมัผสักบัปรอท โดยมกีารตรวจ
สุขภาพกอนเขาทํางาน พรอมบันทกึประวัติเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ผิวหนงั 
มีการเก็บตัวอยางปสสาวะเพื่อวิเคราะหหาปรอทเปนระยะๆ ในกลุมคนที่ทํางานสัมผสัปรอท 

10. วิธีการเตรียมการในการขนถายสารเคม ี
 1) สวมถุงมือและหนากากกอนปฏิบัติงานทุกครัง้ 
 2) เทปรอทจากขวดใส เครื่องจายปรอท โดยมรถาดสแตนเลสตลอดเวลา 
 3) เครื่องจายปรอทและเครื่องปนอมลักมัตองวางอยูในถาดสแตนเลสตลอดเวลา 
 4) ขณะปนอะมัลกัมทํางานตองมีภาชนะครอบแคปซูลบรรจ ุเม็ด alloy และปรอททุกครัง้ 

5) ถาสารปรอทหกรั่วไหล ใหเปดหนาตางเพือ่ระบายอากาศ และใชผากั้นไวไมใหปรอทไหล  แลวใช
กระดาษแผนบางปาดเศษปรอท เทใสถาชนะบรรจุน้ําที่มฝีาปด 

 6) แคปซูลทีบ่รรจเุม็ด alloy และปรอท เมือ่ใชเสร็จแลวปดกลับเขาที่เดมิ 
 7) เศษปรอทสวนทีบ่ิดออกจากอะมัลกัมใหบีบลงภาชนะใสน้ําที่มีฝาปด 

8) หลังเสรจ็สิ้นการปฏิบัตงิาน ตองสํารวจ และเทเศษปรอทที่อาจรั่วหรอืตกคางอยูในถาดสแตนเล
สลงในภาชนะบรรจุน้ําทีม่ีฝาปด 

11. เอกสารอางอิง (Reference) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 ขอกําหนด“ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล หมวด ๕ วัตถุไวไฟ” 
http://www.chemtrack.org/MSDSSG/Merck/msdst/1593/159394.htm 
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Tinner (ทินเนอร) 
1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟมาก 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี  ลางทําความสะอาดส ี
4. การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปดสนิท หางจากความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและหนากาก ขณะปฏิบัตงิานตามความเหมาะสม 
  - หลกีเลี่ยงการสูดดมสารเคมี และสมัผสัโดยตรง 
 5.2 การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

 - หามเดินย่ําหรอืแตะตองบนบริเวณที่มกีารรั่วไหล 
 - หยุดการรั่วไหล ถาไมเสี่ยงที่จะอันตราย 
 - ปองกันการไหลลงสูแหลงน้ํา ทอระบายนํ้า หรือบรเิวณที่อบัอากาศ  

- ดูดซับสารทีห่กรั่วไหลดวยผาหรือกระดาษชิดชู แลวเก็บรวบรวมในภาชนะพลาสติกทีม่ีฝา
ปด หรือถงุพลาสติกเพื่อนําไปกําจัดตอไป 

 - ใชน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อลดไอระเหย หรือทําใหไอไมกระจายตัว 
 5.3 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 

 - ใชผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด 
 - หามใชน้ําฉีดโดยตรง 

- ถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย ใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุทีย่ังไมเสียหายออกจากบรเิวณที่
เกิดอันตราย 

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect 
- การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจทําใหเกิดการระคายเคือง หรือแผลไหมผิวหนงัและตา 

 - ถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย ใหเคลื่อนยาย 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - นําผูประสบอันตรายไปยังทีมีอากาศบรสิุทธิ ์
 - ใหใชเครื่องชวยหายใจ ถาผูประสบอันตรายหยุดหายใจ 
 - ถอดเสื้อผาและรองเทาที่เปอนสารออกทันท ี
 - ถาสัมผัสกบัสารใหลางออกดวยน้ํา 
 - ถาสารเคมีเขาตาใหลางที่น้ําไหลผานอยางนอย 15 นาที 
 - รักษารางกายของผูประสบอันตรายใหอบอุน และนําสงแพทย 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ภาชนะอาจระเบิดเมื่อไดรบัความรอน 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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ชื่อสารเคมี  Acetic acid 
 

1. ประเภทของสารเคมี  สารเปนพิษหรือกัดกรอน ติดไฟ 
2. สูตรโมเลกุล   CH3COOH 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี ทําความสะอาดแผล, สวนผสมของน้ํายา fixer, น้ํายา developer (งาน
รังสี) 
4. การเก็บรักษา   ภาชนะปดสนิท หางจากความรอน ประกายไฟหรือเปลวไฟ และโลหะ 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
  - หลกีเลี่ยงการสูดดม สัมผัสโดยตรง 
 5.2 ภาวะไมปกติ การรั่วไหล 
  ปริมาณนอย ไมเกิน 500 ml  
  - ซับดวยผาและซกัลางดวยนํ้าลงสูระบบบําบัด 
  ปริมาณมาก 
  - กําจัดแหลงที่ทําใหเกิดการลกุไหม 
  - หามสัมผัสกบัสารทีห่กหรือภาชนะบรรจุที่ไดรับความเสียหาย 
  - ปองกันไมใหสารไหลลงสูงแหลงน้ํา ทอระบายนํ้า บรเิวณทีอ่ับอากาศ 

- ดูดซับสารดวยผาขนาดใหญหรือผาหม แลวเก็บลงภาชนะพลาสตกิ หรือถงุพลาสติกเพื่อ
นําไปกําจัดเปนขยะอันตราย 

  - อยาใหน้ําเขาภาชนะบรรจ ุ
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใชผงเคมีแหง หรือคารบอนไดออกไซด หรือฉีดน้ําฝอย 
  - ถาไมเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายใหเคลื่อนยายภาชนะบรรจุออกจากบรเิวณที่เกิดเหต ุ
6. ผลตอสุขภาพ 
 - ในการหายใจเขาไป การกลืนกินเขาไป หรือการสมัผสัทีผ่ิว ดวยสารอาจเปนเหตุใหเกิดการบาดเจบ็
สาหสัหรือถึงตายได 
 - สัมผัสกับสารที่หลอมเหลวอาจเปนเหตุใหเกิดแผลไหมทีผ่ิวหนังและตาอยางรุนแรง 
 - เมื่อเกิดเพลงิไหมจะทําใหเกิดกาซทีร่ะคายเคือง กาซที่กัดกรอน หรือกาซพิษ 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - นําผูประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบรสิุทธิ ์
 - หามใชวิธีผายปอดชนิดเปาปาก ถาผูประสบอันตรายกินสาร หรือหายใจเอาสารเขาไป 
 - ใชวิธีอื่น หรืออุปกรณชวยหายใจเฉพาะทางแพทย  
 - ใหออกซิเจนถาหายใจลําบาก 
 - ถอดเส ื้อผาและรองเทาที่เปอนสารเคมีออกทีนท ี
 - ในกรณีสมัผสักบัสารใหรีบลางผิวหนังและดวงตาดวยน้ําไหลผานอยางนอย 15 นาท ี
 - พยายามชวยผูประสบอันตรายโดยใหความอุนและนอนนิ่งๆ 
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 - ใหรีบทําการรักษาทางการแพทย 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 Acetic acid 
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได เมื่อไดรับความรอน 
 - สารเคมีทําปฏิกิริยากบัโลหะไดกาซไฮโดรเจน Gas ที่ไวไฟ 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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Chlorhexidine  Gluconate 
1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวเปนพิษ 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี น้ํายาฆาเชื้อ, น้ํายาลางมือ, ใชทําน้ํายาบวนปากสําหรบังานทันตกรรม 
4. การเก็บรักษา   เก็บในภาชนะปดสนิท ปองกันแสง ที่อุณหภูมหิอง 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ใสถุงมือหนากาก(Mask) ขณะปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของความเขมขน 
 5.2 ภาวะไมปกติ การรั่วไหล 
  ปริมาณนอย ไมเกิน 500 ml  
  - ซับดวยผาหรอืผาหม แลวซักลางดวยน้ําสะอาดลงสูระบบบําบัด 
 5.3ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ดับเพลิงดวยผงเคมีแหง หรือคารบอนไดออกไซด 
6. ผลตอสุขภาพ 
สูดดม อาจทําใหหมดสต ิ

สัมผัสผิวหนัง ในคนที่แพอาจทําใหเกิดการระคายเคือง 

สัมผัสตา ระคายเคืองตา 

กินหรือกลืน ปวดศีรษะมึนงง อาจทําใหหมดสต ิ

7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
สูดดม เคลื่อนยายผูปวยไปที่อากาศบริสุทธิ์ และทําใหรางกายอบอุน 

สัมผัสผิวหนัง ลางดวยน้ําสะอาด 

สัมผัสตา ลางตาดวยน้ําสะอาดประมาณ 15 นาที 

กินหรือกลืน บวนปากดวยน้ําสะอาด สงัเกตอาการผูปวย รีบนําสงแพทย 

 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - สารเคมีหมดอายุในขวดแกวเจือจางดวยน้ําปริมาณ 1 : 12 ทิ้งลงทอระบายน้ํา 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ระวังอยาใหเขาตา   
10. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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Iodine (ไอโอดีน) 
1. ประเภทของสารเคมี  เปนสารละลาย 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี ไอโอดีนเปนสารฆาเชื้อโรคทีผ่ิวหนงัหรือใชรวมกบัสารเคมอีืน่เพื่อใชในการ

ฆาเชื้อโรค 
4. การเก็บรักษา   เก็บในภาชนะปดสนิท แหงและเย็น 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 1. ผูปฏิบัติงานที่ตองสัมผัสทางผิวหนังกบั Iodine ที่อยูในสภาพแข็งหรือของเหลวก็ตามตองสวม
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ถุงมือ หรืออื่นๆทีจ่าํเปน 
 2. ถาเสื้อผาที่สวมใสปนปนเปอนดวย Iodine ผูปฏิบัตงิานตองเปลี่ยนชุดทันทกีอนทีจ่ะออกจาก
บริเวณน้ัน และเสือ้คลุมที่ปนเปอนควรจะนําไปกําจัด Iodine กรณีที่สงโรงซักรีดตองแจงใหทราบดวยวา เปน
ชุดที่เปอนสารเคม ี
 3.กรณีทีผ่ิวหนังสัมผัสกับ Iodine ควรรีบทําความสะอาดดวยสบูหรือผลซักฟอกชนิดออนและตาม
ดวยน้ําทุกครั้ง 
 
6. ผลตอสุขภาพ 
 - การสัมผสัไอโอดีนทําใหเกิดการระคายเคืองตอตา และเยื่อบุชุม ปวดศีรษะหายใจลําบาก ผลกึ
ไอโอดีนที่เขมขนอาจจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและไมสามารถทีจ่ะกําจัดออกจากผิวหนังได
โดยงาย จึงทําใหเกิดแลกผิวหนังไหมได 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 -ลางผิวหนงัทีส่ัมผัสดวยน้ําปริมาณมากๆ 
 - ลางตาดวยน้ําไหลผานประมาณ 15 นาท ี
 - หามทําใหอาเจียน ใหดื่มน้ําหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง แลวรบีนําสงพบแพทย 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - สารเคมีหมดอายุเจือจางดวยน้ําปริมาณ 1 : 12 ทิ้งลงทอระบายน้ํา 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ระวังอยาใหสารเคมเีขาตา 
  
10. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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Temephos (ทรายอะเบท) 
 

1. ประเภทของสารเคมี  สารทีเ่ปนพิษ 
2. สูตรโมเลกุล   C16H20O6P2S3 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี  ใชในการปองกันกําจัดยุง 
4. การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปดสนิท แหง หางจากเด็ก อาหารและสัตวเลีย้ง 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและหนากาก ขณะปฏิบัตงิาน 
 5.2 การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

 - ใชอุปกรณพลาสตกิ เชน ชอนหรือพลั่ว เก็บรวบรวมสารเคมีใสคืนในภาชนะเพื่อนําไปใชตอ 
 - ลางทําความสะอาดพื้นดวยน้ําสะอาด 

 5.3 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 
 - ดับเพลิงดวยผงเคมีแหง หรือคารบอนไดออกไซด 

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect 
- สูดดมหรือสัมผัสตา อาจทําใหเกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ หรือผิวหนัง 
- การกลืนกิน เปนพิษตอระบบทางเดินอาหาร 

7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - สูดดม ยายผูปวยไปที่ทีม่ีอากาสบริสุทธิ ์
 - สัมผัสผิวหนงั/ตา ลางดวยน้ําไหลผานอยางนอย 15 นาที  
 - กลืนกิน ทําใหอาเจียนโดยดื่มน้ําอุน 2 แกว แลวรีบนําสงแพทย 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ภาชนะบรรจุถาจะนํากลบัมาใชใหม หรือจําหนายใหลางทาํความสะอาดดวยน้ําอยางนอย 3 ครั้ง 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคม ี
10. วิธีการปฏิบัติงานในการขนถายสารเคมี 
 - ใสในหนองน้ําทิ้ง ทอระบายน้ํา ทองรอง บึง บอ ใชในอัตรา 200 – 300 กรัม ตอพื้นที่ผิวน้ํา 100 ม2 
 - ใสในภาชนะน้ําด่ืมหรือน้ําใช 1 กรัม ตอนํ้า 2 แกลอน หรอื 2 ชอนชา/น้ํา 400 ลิตร 
 - ใสขาตูกันมด แจกัน 1/10 ชอนชา 
 - ไมควรใชเกินอัตราสวนที่กําหนดไวในวิธีใชสารเคม ี
11. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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Methyl cyclohexane 
 

1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟ 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี น้ํายาลบคําผิด, ใชลบเพือ่แกคําผิด 
4. การเก็บรักษา ปดฝาใหสนิท เก็บใหหางจากเด็ก อาหาร สัตว เปลวไฟและความรอน 
5. วิธีการใช    เขยาขวดกอนเปดฝาจุก แลวปายตรงตําแหนงที่ตองการแกคําผิด 
6. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 6.1 ภาวะปกต ิ
  - หลกีเลียงการสกูดมสารเคม ี
 6.2 ภาวะไมปกติ หกหรือรั่วไหล  
  - ซับสารเคมีทีห่กดวยผาหรือกระดาษชําระลางดวยน้ําลงสูระบบบําบัด หรือทิง้มลูฝอย
อันตราย 
 6.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใชผงเคมี หรือคารบอนไดออกไซด 
7. ผลตอสุขภาพ 
 - ถาสูดดม: ระคายเคืองขึ้นอยูกบัการแพสารเคมีของแตละคน 
 - สัมผัสผิวหนงัและตา : เกิดการระคายเคือง 
8. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - หากเขาตาใหรีบลางดวยนํ้าไหลผานประมาณ 15 นาที จนอาการระคายเคืองทุเลา แลวไปพบแพทย 
 - หากไดรับพิษโดยการสูดดม ใหรีบนําผูปวยออกไปในทีท่ี่อากาศบรสิุทธิ ์
 - หากไดรับพิษโดยการกลืนกิน หามทําใหอาเจียน รบีนําสงแพทย พรอมภาชนะบรรจุ ฉลาก และใบ
แทรกของวัตถุอันตราย 
9. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งภาชนะบรรจุทั้งที่มีและไมมสีารเคมีเหลอือยูเปนมลูฝอยอันตราย 
10. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - หามรับประทานหรือสูดดมสารเคมรีะวังอยาใหเขาตาหรือถูกผิวหนัง 
 - ลางมือใหสะอาดหลงัการสัมผัส  
11. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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Toner (โทเนอร) 
 

1. ประเภทของสารเคมี  สารทีเ่ปนสารอันตรายได 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี  เติมหมึกเครือ่งถายเอกสาร 
4. การเก็บรักษา ภาชนะปดสนิท  
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ใสถุงมือและหนากาก ขณะปฏิบัติงานทุกครัง้ 
 5.2 การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

 - กวาดหรือดูดดวยเครื่องดูดฝุน แลวใสในภาชนะพลาสติก 
 - ปดฝาใหสนทิทิ้งเปนมูลฝอยอันตราย 

 5.3 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 
 - ดับเพลิงดวยผงเคมีแหง หรือคารบอนไดออกไซด 

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect 
- สูดดม ระคายเคืองทางเดินหายใจ 
- สัมผัสตา ทําใหระคายเคือง แสบตา 

7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - สูดดม ยายผูปวยไปที่ทีม่ีอากาสบริสุทธิ ์
 - สัมผัสตา ใหลางออกดวยน้ําไหลผานอยางนอย 15 นาที  
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคม ี
10. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน 
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Oxygen gas (กาซออกซิเจน) 
 

1. ประเภทของสารเคมี  กาซออกซิเจน ในสถานะทีเ่ปนกาซอัดภายใตกาซเหลว หรือ กาซเหลวที่
อุณหภูมิต่ํามากๆ ชวยใหติดไฟ 

2. สูตรโมเลกุล   O2 
สีของหอบรรจุ  สีเขียวมรกต 
ลักษณะทั่วไป  ออกซิเจนไดมาจากการกลั่นอากาศที่เปนของเหลว โดยสวนใหญออกซิเจน

จะ    ถูกใช ในรูปของกาซซึ่งไดมาจากการระเหยออกซเิจนเหลว 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี ชวยชีวิตผูปวย 
4. การเก็บรักษา ถังบรรจุและทอกาซหางจากความรอน ประกายไฟ และเปลวไฟ 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
 - ควรใส Mask และถุงมือขณะปฏิบัตงิานขนถายออกซเิจนเหลว 
 - ถาสัมผัสกบักาซเหลวใหรีบลางออกดวยน้ําอุนสะอาดหลีกเลี่ยงการสูดดม 
 5.2 ภาวะไมปกติ หกหรือรั่วไหล 
 - ใหเคลื่อนยายแหลงกอใหเกิดประกายไฟออกจากที่เกิดเหต ุ
 - ตองเคลื่อนยายสารติดไฟ ออกจากบริเวณทีร่ั่วไหล 
 - อยาแตะตองหรือเดินย่ําไปบนบรเิวณที่เปอนหรือหกรั่วไหล 
 - ใชน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อลดไอของกาซและการฟุงกระจาย 
 - หามใชน้ําฉีดไปที่บริเวณหกรั่วไหลเปรอะเปอนโดยตรง 
 - ตองมีการปองกันไมใหรั่วลงสูทางระบายน้ํา ทอระบายนํ้า หรือบรเิวณที่อับอากาศ 
 - ใหกันคนออกจากบรเิวณเกิดเหตุจนกวากาซจะฟุงกระจายหมด ใหระบายอากาศออกจากบริเวณที่
สารรั่วไหลใหมากทีสุ่ด 
 - ปลอยใหสารทีร่ั่วไหลระเหยไปเองจนหมด 
 5.3 ภาวะฉุกเฉินอัคคีภัย 
 - ใหเลือกใชสารดับเพลงิทีเ่หมาะสมกับสภาวะของเพลงิทีล่กุไหม 
 - ถาไมมีความเสี่ยงมากนัก ใหเคลือ่นยายภาชนะหรือวสัดุทีย่ังไมเสียหายออกจากที่เกิดเหต ุ
 - ภาชนะบรรจุทีเ่สียหายจะตองดําเนินการเคลื่อนยายโดยเจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบ 
6. ผลตอสุขภาพ 

 6.1 ทางการสูดดม 
- แบบเฉียบพลันถาสูดดม O2(โดยไมมีคาความชื้นที่เหมาะสม) ความเขมขนสูงมากๆ  
 - ระบบหัวใจกดการหายใจ แนนหนาอก ปอดแฟบ หยุดหายใจได 
- ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหหัวใจเตนชา รางกายมีอณุหภูมิสูงต่ําผิดปกติ และหลอดเลือดฝอย
สวนปลายหดตัว 
- ระบบประสาท ทําใหอารมณเปลี่ยนแปลงงาย คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย กลามเนื้อ กระดูกบรเิวณ
ใบหนา ริมฝปาก และกลามเนือ้ตางๆ ประสาทหลอน ซกัหมดสติ ในหญงิตั้งครรภถาสูดดม O2 100% 
นาน 20 นาที ทําใหอัตราการเตนหัวใจทารกนอยลงและไมสม่ําเสมอ 
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6.1.2 แบบเรือ้รงั 
 - ถาสูดดม O2 ที่มีความดัน 1 บรรยากาศจะเกิดอาการไอและปวดภายในทรวงอกภายใน 8 

- 24 ซม. 
 - ถาสูดดม O2ความเขมขนสูงๆ เปนเวลา 150 วันเกิดอาการ Retinal atrophy ได 
6.2 ทางสัมผัสผิวหนัง 
 - พบในออกซิเจนเหลว จะเกิดอาการไหมจากความเยนอยางรุนแรง 
6.3 ทางตา 
- ถาไมมีความชื้นที่เหมาะสม จะเกิดการระคายเคือง 
6.4 การกลืนกิน 
- ไมพบแตถาเกิดทําใหไหมจากความเย็นไดทีบ่รเิวณริมฝปากและเนือ้เยื่อภายในปากได 

 7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 7.1 ทางการสูดดม 
 - เคลื่อนยายออกมาสูที่มอีากาศบริสทุธิ์ทันที ดูแลเรื่องการหายใจ ใหความอบอุน 
 7.2 ทางผิวหนัง 
 - แผลที่เกิดจากการไหมจากความเย็น (จะไมเกิดอาการเจ็บปวด แตจะมีสเีหลืองซีด หลงัจากนั้นจะ
เจ็บปวดแผลเริ่มซีด หอเลือด) ใหประคบัดวยนํ้าอุน อุณหภูมิประมาณ 41.7 ๐C หลายๆ ครั้ง ใหคลายเสื้อผาให
หลวม ออกกําลงักายบริเวณนั้น เพื่อใหเลือดไหลเวียนไดดี ใชผาสะอาดคลุมไว 
 7.3 ทางตา : ลางตาทันทีดวยน้ํามากๆ อยางนอย 15 – 20 นาที แลวรักษาตามอาการ 
 7.4 ทางการกิน : ไมพบ แตถาเกิดใหรักษาตามอาการ 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ปลอยใหกาซระเหยไปเอง 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - บริเวณถังบรรจทุี่เก็บออกซเิจนเหลวในระยะ 15 เมตร หามสูบบุหรี่ หรือใชอุปกรณที่ทําใหเกิด
ประกายไฟ หรือเปลวไฟ 
10. วิธีปฏิบัติในการขนถายกาซออกซิเจนใสถังบรรจ ุ
 10.1 ใหเคลื่อนยายแหลงที่อาจเกิดประกายไฟออกจากบริเวณในระยะ 15 เมตร 
 10.2 ผูปฏิบัติงานในการขนถายตองมีอปุกรณปองกันไดแก ถุงมือ หนากาก และเสื้อคลมุ 
 10.3 หากมรการรั่วไหลใหใชน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อลดไอของสารหรือการฟุงกระจาย 
 10.4 หามใชน้ําฉีดไปบริเวณทีห่กรั่วไหลโดยตรง 
 10.5 ปองกันไมใหมีการรั่วลงไปสูทางระบายน้ํา ทอระบายนํ้า หรือบริเวณที่อบัอากาศ 

10.6ปลอยใหสารที่รั่วไหลระเหยไปเองจนหมด 
10.7 เมื่อทําการขนถายเสร็จแลวใหตรวจสอบ ถังบรรจุวาอยูในสภาพปกต ิ

11. เอกสารอางอิง (Reference) 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมช 
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ผงซักผาขาว 
 

1. ประเภทของสารเคมี  สารเปนพิษ  สารกัดกรอนได 
2. สวนประกอบ ดังน้ี  

- Sodium Dichoroisocyanurate as Available Chlorine 12.0% w/w 

- Sodium carbonate 

3. ประโยชนจากการใชสารเคมี  ซักผา ฟอกผาขาว 
4. การเก็บรักษา - ปดภาชนะบรรจุใหสนิท เก็บในที่แหง และอุณหภูมิไมเกิน 40 องศา

เซลเซียส เกบ็ในที่มิดชิด ใหหางจาก เด็ก สารรีดิวซ และวสัดุที่ติดไฟได 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
  
การปองกันอันตรายตอระบบหายใจ  สวมใสเครื่องปองกันที่เหมาะสมซึ่งสามารถปองกันกาซคลอรีน 
การปองกันอันตรายตอตา/หนา  สวมแวนปองกันหรือใชหนากากในขณะทํางานกับสารนี ้
การปองกันอันอันตรายตอผิวหนัง  สวมเสื้อแขนยาว รองเทาและถงุมือเพื่อความปลอดภัยในขณะ

ปฏิบัติงานจัดตัง้ทีล่างตาและฝกบัวไวใกลบริเวณที่ปฏบิัติงานและ
พรอมที่จะใชงาน 

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect) 
เปนอันตรายสุขภาพปานกลาง ไมเสถียรถาโดนความรอนและไมติดไฟ 
ระบบทางหายใจ  ไอระเหยทําใหอักเสบที่จมูกและลาํคอ เมื่อนํ้ายาผสมกับกรดหรือมีอุณหภูมิสูงกวา 40 ๐C 

จะ 
เกิดแกสคลอรีน ซึ่งยังสงผลใหระบบหายใจอักเสบและถาสูดดมกาซน้ีในความเขมขนสูง
เปน 
เวลานาน อาจทําลายปอดได 

ผิวหนัง น้ํายาหรือไอระเหยทําใหมีอาการอักเสบและอาจเกิดรอยไหม 
ตา น้ํายาหรือไอระเหยทําใหตาอักเสบและในสภาพสารละลายเขมขนอาจทําใหตาบอดได ถา 

ไมไดรับการบําบัดรักษาทันที  
ทางเดินอาหาร ถาเขาปาก จะทําใหชองปากและลําคลอไหม ปวดทอง ทองเสีย อาเจียน วิงเวียนศีรษะจนถึง 

ตายได 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

หายใจเขาไป ถาหายใจเขาไป ใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบรเิวณที่มีอากาศบรสิุทธิ์ นําสงไปพบ
แพทย 

กินหรอืกลืนเขาไป ใหรีบดืม่น้ําหรือนมมากๆ เพือ่เจือจางรบีนําผูปวยสงแพทย พรอมภาชนะบรรจุ 
และฉลากของผลิตภัณฑ 

สัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลางผิวหนังดวยน้ําในปริมาณมากๆ 
สัมผัสถูกตา ถาสัมผสัถูกตา ใหฉีดลางตาทันทีดวยนาปริมาณมากอยางนอย 15 นาที พรอมกับ

กระพริบตาถ่ีๆขณะทําการลาง นําสงไปพบแพทย 
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8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
- ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 

9. ขอควรระวัง/คําเตือน 
 - หามรับประทานหรือสูดดม 
 - ขณะใชตองสวมถุงมือและรองเทา (แลวแตกรณีของการใชงาน) 
 - ระวังอยาใหถูกผิวหนงัหรือเสื้อผากอนการเจือจาง และอยางใหเขาตาหรือสูดดม กอนหรือหลงัการ
เจือจาง 
 - หามใชผลิตภัณฑนี้รวมกบัผลิตภัณฑที่ประกอบดวยแอมโมเนียหรือกรด เชนผลิตภัณฑทําความ
สะอาดโถสวม ผลิตภัณฑขจัดสนิม นํ้าสมสายชู 
 - หามใชกับผาไหม (silk) กับผาขนสัตว (wool) ผาฝายผสมขนแกะ (mohair) หนัง (leather) ผาใยส
แพนเด็กช (spandax) 
 - ภาชนะที่ใชหมดแลวควรทิ้งหรอืทําลาย หามทิง้บรรจุภัณฑลงในแมน้ํา คู คลอง แหลงน้ําสาธารณะ 
10. อางอิง  

ฉลากขางบรรจุภัณฑ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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ผงซักฟอก 
1. ประเภทของสารเคมี  เปนสารเปนพิษ  สารกอความระคายเคือง 
2. สารเคมีทีเ่ปนสวนประกอบ: Zeolite, Sodium Carboxymethylcellulose, Sodium silicate 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี ขจัดคราบสกปรกตาง ๆ ที่ติดมากับผาที่ซัก 
4. การเก็บรักษา   เก็บในภาชนะบรรจุปดมิดชิดในท่ีแหงและเย็น มีการระบายอากาศ เก็บ
ใหหางความรอน ประกาย ไฟ เปลวไฟ และแหลงจุดติดไฟ  
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
- หามรับประทาน  หามสูดดม หามสัมผัสโดยตรง 
- ระวังอยาใหถูกผิวหนัง   เขาตา และเปอนเสื้อผา 
- ถาสัมผัสผิวหนัง นัยนตา รีบลางออกดวยน้ําสะอาดใหมากที่สูด จนอาการระคายเคืองทุเลา 
- เก็บใหมิดชิด ในสถานที่มีการระบายอากาศด ี
6. ผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
- ระคายเคืองตอผิวหนังและนัยนตา กอใหเกิดการแพได -ผลกระทบตอระบบบําบัดนํ้าเสีย เน่ืองจากมีฤทธิ์
เปนดาง 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
กรณีเขาตา: ลางตาดวยน้ําสะอาดทันทอียางนอย 15 นาที ถายังระคายเคืองใหรีบนําสงแพทย 
กรณีสมัผสัถูกผิว: ลางออกดวยน้ําและสบู ถายังระคายเคืองใหรีบนําสงแพทย  
กรณีสูดดมเขาไป: ใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบรเิวณที่มีอาการบรสิุทธิ์ ถายังระคายเคืองใหรบีนําสงแพทย  
กรณีกลืนเขาไป: ลางปากดวยน้ําสะอาด หามทําใหอาเจียน ใหผูปวยดื่มนมหรือน้ํา 2 -3 แกว และรีบนําสง่

แพทย์ 

8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - สารเคมีหมดอายุเจือจางดวยน้ําปริมาณ 1 : 12 ทิ้งลงทอระบายน้ํา 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ระวังอยาใหสารเคมเีขาตา 
  
10. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
 

 

 

 

 

 



คูมือเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)  :  โรงพยาบาลมะขาม 

 

คูมือ เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS )โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี  หนา้ 28 

 

Liguid Petroleum Gas (LPG) 
1. ประเภทของสารเคมี  กาซ สารที่มีความไวไฟมาก 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี เชื้อเพลิงหุงตมงานโภชนาการ  
4. การเก็บรักษา  เก็บใหหางจากแหลงความรอนหรือวสัดุที่ทําใหเกิดไฟ, วัตถุไวไฟ, เปลวไฟ 

หรือประกายไฟ และสําหรับถัง Gas หุงตมทรงสงูใหมีอุปกรณสําหรบัลอ็ค
ถัง Gas ติดกับตัวอาคารเพื่อปองกันถัง Gas หุงตม 

5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกติ (เฉพาะเชื้อเพลิงหุงตม) 
  - จัดใหมอีุปกรณไดแก ถังดับเพลิง หนากากปดจมกู ทุกหนวยงานที่ทีการใชงานถัง Gas หุง
ตม 
 5.2 ภาวะไมปกติ หกหรือรั่วไหล (สําหรับแกสหุงตม) 
  - เมื่อเกิดแกสรั่วสงัเกตไดจากกลิ่น 
  - รีบปดวาลวที่ถัง Gas ทันที่ถาไมเปนการเสี่ยงอันตราย 
  - ระบายอากาศใหถายเทในบรเิวณที่เสี่ยงอันตราย 
  - ฉีดนํ้าใหเปนฝอย เพือ่ลดไอระเหยหรืไมใหไอของสารลอยตัว 
  - หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเดินผาน หรือเขาไปในบรเิวณที่เกดิเหต ุ
  - เตรียมพรอมกบัสถานการณตรวจความพรอมของถังดับเพลิงและหนากากาสวมจมูก 
 5.3 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใชผงเคมี หรือฉีดนํ้าฝอย 
 5.4 การขนยายถัง Gas หุงตม 
  - หามกระแทกถังกาซ กับพื้นหรือรถขนสง 
6. ผลตอสุขภาพ 
 - ถาสูดดมกาซในระดับความเขมขนมากอาจทําใหสลบโดยไมรูตัว 
 - การสัมผสักบักาซหรือกาซเหลวอาจทําใหเกิดแผลไหมได 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 -เคลื่อนยายผูปวยไปยังที่ ทีม่ีอากาศบริสทุธิ ์
 - ใหปลดเสื้อผาเครื่องแตงกายใหหลวม เพื่อใหหายใจไดสะดวก 
 - กรณีที่ผูปวยไมสามารถหายใจเองไดใหผายปอด 
 - กรณีที่หายใจลําบากใหใชเครื่องใหออกซเิจน 
 - รักษาอุณหภูมิของผูปวยใหอบอุน รีบนําสงแพทย 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - Gas หุงตม : แลกเปลี่ยนถัง Gas ใหมกบัผูจําหนาย 
 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 1. ในกรณีที่มี เกบ็หรือขนถายวัตถุไวไฟจะตองดําเนินการอยางปลอดภัยเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาํงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วัตถุไวไฟ 
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 2. การเกบ็ถังกาซชนิดเคลื่อนยายไดชนิดของเหลว ใหปฏิบตัิ ดังตอไปนี ้
  1) ในกรณีที่เกบ็ถังกาซไวนอกอาคาร ตองเก็บไวในที่เปดโลงที่มีการปองกันความรอนมิใหมี
อุณหภูมิสงูกวาที่ผูผลิตกําหนดไว และมสีิ่งปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 
  2) ในกรณีที่เกบ็ถังกาซไวไฟไวภายในอาคาร ตองแยกเก็บในหองทีม่ีผนงัทนไฟและมีการ
ระบายหรือถายเทอากาศไดดี มีระบบตรวจจับกาซอัตโนมัติ ปริมาณเก็บรวมกันแหงละไมเกิน 2,000 ลิตร โดย
แตละแหงจะตองจายหางกันไมนอยกวา 20 เมตร  
  3) หามเกบ็ถังกาซไวใกลวัตถุที่ลุกไหมไดงาย 
  4) มีโซหรือวัตถุอื่นในลักษณะเดียวกันรัดถังกันลมและติดต้ังฝาครอบหัวถัง เพื่อความ
ปลอดภัยในขณะที่เคลื่อนยายหรือจัดเกบ็ 
 3. การเกบ็วัตถุที่ติดไฟงายประเภทไม กระดา ขนสัตว ฟาง โฟม ฟองน้ําสังเคราะหหรือสิง่อื่นใดทีม่ี
คุณสมบัติคลายคลึงกัน ใหเกบ็ไวในอาคารตางหากหรอืเกบ็ในหองทนไฟซึ่งหลงัคาหรือฝาหองตองไมทําดวย
แกวหรือวัสดโุปรงใสที่แสงแดดสองตรงเขาไปได ในกรณีที่มจีํานวนนอยอาจเก็บไวในภาชนะทนไฟหรอืถังโลหะ
มีฝาปด 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 ขอกําหนด“ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล หมวด ๕ วัตถุไวไฟ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)  :  โรงพยาบาลมะขาม 

 

คูมือ เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS )โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี  หนา้ 30 

 

นํ้ายายอม Gram stain ประกอบดวยนํ้ายา 4 ตัว 
1) Crystal violet 
2) Iodine 
3) Decolorize 
4) Safranin 
 

Crystal violet 
 

1. ประเภทของสารเคมี  -Crystal  violet 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี ใชเปนชุดตรวจหาเชื้อในสิ่งสงตรวจ 
4. การเก็บรักษา - เก็บภาชนะในแนนสนิท เก็บภาชนะไวในที่เย็นและมีการระบายอากาศได

ด ี
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและหนากาก ขณะปฏิบัตงิานทุกครัง้ 
 5.2 การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

 - การรั่วไหลขนาดเล็ก : เจอืจางดวยนํ้าหรือดูดซับดวยวัสดุดดูซับแลวใสในภาชนะที่
เหมาะสมสําหรบักําจัดของเสีย 

5.3 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 
 - อาจติดไฟไดที่อุณหภูมสิูง 
 - ดับไฟใชผงเคมีแหง สามารถใชนํ้าฉีดพนหมอกหรือโฟม อยาใชเครื่องพนน้ํา 

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect 
- เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน, เมื่อสูดดม, มีอันตรายเลก็นอยในกรณีทีส่ัมผัสผิวหนัง (ระคายเคือง) 

7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - สัมผัสดวงตา: ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนสออก เมือ่เขาตาใหรีบลางตาดวยน้ําปรมิาณมาก
อยางนอย 15 นาที รับการรักษาพยาบาลหากเกิดอาการระคายเคือง 
 สัมผัสถูกผิวหนัง: ลางสบูและน้ํา ในปรมิาณน้ํามากๆ นาน 15 นาที แลวรีบไปพบแพทย 
 การสูดดม: ถาสูดดมใหนําออกไปในทีท่ี่มีอากาศบรสิุทธิ์ ถาไมหายใจใหรบีทําการชวยหายใจ ถา
หายใจลําบากใหออกซิเจน รีบไปพบแพทย 
 การกลืนกิน: หามทําใหอาเจียนเวนแตจะไดรบัคําแนะนําจากแพทย ไมควรใหอะไรทางปากกบัผูที่ไมมี
สติ ถามีการกลืนกินในปริมารมากใหรบีนําพบแพทยทันที พรอมทัง้คลายเสื้อผาแนนๆ เชน คอ, เข็มขัดหรือ
เข็มขัดรัดเอวเปนตน 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - เจือจางดวยน้ํา 1 : 12 ทิ้งลงระบบบําบัดน้ําเสีย 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 



คูมือเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)  :  โรงพยาบาลมะขาม 

 

คูมือ เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS )โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี  หนา้ 31 

 

 - เก็บใหหางความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟ หลีกเลี่ยงการดูดดม ควัน ไอ การสัมผัสผิวหนงั
และดวงตา หากกลืนกินใหปรกึษาแพทยทันทีและแสดงภาชนะหรือฉลาก   
10. วิธีการปฏิบัติงานในการขนถายสารเคมี 
 -  
11. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.sciencelab.com/

msds.php%3FmsdsId%3D9927176&prev=search 

 

 

Gram’s Iodine Solution 
1. ประเภทของสารเคมี  - Gram’s Iodine Solution 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี  ใชเปนชุดตรวจหาเชื้อในสิ่งสงตรวจ 
4. การเก็บรักษา - เก็บภาชนะในแนนสนิท เก็บภาชนะไวในที่แหงและมกีารระบายอากาศได

ด ี
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและหนากาก ชุดหองปฏิบัติการขณะปฏิบัตงิานทุกครัง้ 
 5.2 การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

 - การรั่วไหลขนาดเล็ก : เจอืจางดวยนํ้าหรือดูดซับดวยวัสดุดดูซับแลวใสในภาชนะที่
เหมาะสมสําหรบักําจัดของเสีย 

5.3 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 
 - ไมติดไฟ 

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect) 
- เปนอันตรายในกรณทีี่สมัผสักับผิวหนงั (ระคายเคือง), เมื่อเขาตา (ระคายเคือง), การกลืนกิน, จาก

การสูดดม 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

สัมผัสดวงตา: ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนสออก เมื่อเขาตาใหรีบลางตาดวยน้ําปริมาณมากอยาง
นอย 15 นาที รับการรกัษาพยาบาลหากเกิดอาการระคายเคือง 
 สัมผัสถูกผิวหนัง: ลางสบูและน้ํา ในปรมิาณน้ํามากๆ นาน 15 นาที แลวรีบไปพบแพทย 
 การกลืนกิน: หามทําใหอาเจียนเวนแตจะไดรบัคําแนะนําจากแพทย ไมควรใหอะไรทางปากกบัผูที่ไมมี
สติ ถามีการกลืนกินในปริมารมากใหรบีนําพบแพทยทันที พรอมทัง้คลายเสื้อผาแนนๆ เชน คอ, เข็มขัดหรือ
เข็มขัดรัดเอวเปนตน 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ



คูมือเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)  :  โรงพยาบาลมะขาม 

 

คูมือ เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS )โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี  หนา้ 32 

 

 - เจือจางดวยน้ํา 1 : 12 ทิ้งลงระบบบําบัดน้ําเสีย 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน - 
10. วิธีการปฏิบัติงานในการขนถายสารเคมี - 
11. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.sciencelab.com/

msds.php%3FmsdsId%3D9925994&prev=searc 

 

Safranine O 
1. ประเภทของสารเคมี  - Safranine O 
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี  ใชเปนชุดตรวจหาเชื้อในสิ่งสงตรวจ 
4. การเก็บรักษา - เก็บภาชนะในแนนสนิท เก็บภาชนะไวในที่เย็นและมีการระบายอากาศได

ด ี
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวมถุงมือและหนากาก ชุดหองปฏิบัติการขณะปฏิบัตงิานทุกครัง้ 
 5.2 การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

 - การรั่วไหลขนาดเล็ก : เจอืจางดวยนํ้าหรือดูดซับดวยวัสดุดดูซับแลวใสในภาชนะที่
เหมาะสมสําหรบักําจัดของเสีย 

5.3 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 
 - อาจติดไฟไดที่อุณหภูมสิูงไมติดไฟเมื่อมีแรกกระแทก 
 - ดับไฟใชผงเคมีแหง  

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect 
- เปนอันตรายเมื่อสมัผสัผิวหนัง(ระคายเคือง), เมื่อเขาตา (ระคายเคือง), เมื่อกลืนกิน, เมื่อสูดดม 

7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - สัมผัสดวงตา: ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนสออก เมือ่เขาตาใหรีบลางตาดวยน้ําปรมิาณมาก
อยางนอย 15 นาที รับการรักษาพยาบาลหากเกิดอาการระคายเคือง 
 สัมผัสถูกผิวหนัง: ลางสบูและน้ํา ในปรมิาณน้ํามากๆ นาน 15 นาที แลวรีบไปพบแพทย 
 การสูดดม: ถาสูดดมใหนําออกไปในทีท่ี่มีอากาศบรสิุทธิ์ ถาไมหายใจใหรบีทําการชวยหายใจ ถา
หายใจลําบากใหออกซิเจน รีบไปพบแพทย 
 การกลืนกิน: หามทําใหอาเจียนเวนแตจะไดรบัคําแนะนําจากแพทย ไมควรใหอะไรทางปากกบัผูที่ไมมี
สติ ถามีการกลืนกินในปริมารมากใหรบีนําพบแพทยทันที พรอมทัง้คลายเสื้อผาแนนๆ เชน คอ, เข็มขัดหรือ
เข็มขัดรัดเอวเปนตน 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ



คูมือเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)  :  โรงพยาบาลมะขาม 

 

คูมือ เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS )โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี  หนา้ 33 

 

 - เจือจางดวยน้ํา 1 : 12 ทิ้งลงระบบบําบัดน้ําเสีย 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - เก็บใหหางความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟ หลีกเลี่ยงการดูดดม ควัน ไอ การสัมผัสผิวหนงั
และดวงตา หากกลืนกินใหปรกึษาแพทยทันทีและแสดงภาชนะหรือฉลาก   
10. วิธีการปฏิบัติงานในการขนถายสารเคมี 
 -  
11. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.sciencelab.com/

msds.php%3FmsdsId%3D9924851&prev=search 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)  :  โรงพยาบาลมะขาม 

 

คูมือ เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS )โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี  หนา้ 34 

 

                      ชื่อสารเคมี  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ �% w/w 

1. ประเภทของสารเคมี  สารทําใหกัดกรอน สารกอมะเร็ง สารพิษ 
2. สูตรโมเลกุล   H2O2 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี ใชฆาเชื้อแบคทีเรียสําหรับเครื่องมือและอุปกรณ 
4. การเก็บรักษา   ภาชนะปดสนิท เกบ็ในที่แหง เย็น มิดชิดและอากาศถายเทสะดวก หางจาก
เด็ก อาหาร  สัตวเลี้ยง เปลวไฟ  ความรอน  วัตถุไวไฟ กรดดาง สารเอมีนส  สารรีดิวส   เชนโลหะ 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 - ขณะใชตองสวมถุงมือยาง รองเทายาง หนากากและสวมชุดเสือผาที่มิดชิด 
 - ภายหลังการใชหรือหยบิจบัควรลางถุงมอืยาง รองเทายางหรือมือ ดวยน้ําและสบูทุกครั้ง 
 - เปดภาชนะอยางระวัง เพราะอาจมีแรงดันอยูภายใน 
 - หามเทผลิตภัณฑกลับคืนภาชนะบรรจุ  หรือผสมกับผลิตฑอื่น 
 - ควรใชผลิตภัณฑในที่ที่มีอากาศถายเทดี หลีกเลี่ยงการวางทิ้งไว 
6. ผลตอสุขภาพ 
 - อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาและผิวหนัง 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - หากถูกผิวหนังใหลางดวยนํ้าสะอาดจํานวนมากๆ  ถาเปอนเสื้อผาใหรีบถอดออกแลวเปลี่ยนใหม
ทันที หากมีอาการระคายเคืองอยูใหไปพบแพทย 
 - หากเขาตาใหรีบลางดวยนํ้าสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลาลง หากไมทุเลาใหไปพบแพทย 
 - หากไดรับพิษจากการสูดดม ใหรีบนําผูปวยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
 - หากกลืนผลิตภัณฑ หามทําใหอาเจียน ใหรีบดื่มนํ้าหรือนมปริมาณมากๆเพ่ือเจือจางจากน้ันรีบ
นําสงแพทยทันที  พรอมดวยภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - หามรับประทาน 
 - ระวังอยาใหเขาตา ถูกผิวหนงั เสื้อผา หรือสูดดมกอนและหลงัเจือจาง 
 - หามทิ้งผลิตภัณฑ หรอืภาชนะที่บรรจทุิ้งลงแมน้ํา คู คลอง และแหลงน้ําสาธารณะ 
 - ภาชนะที่ใชแลวหามนํากลบัมาใชอีก ใหทําลาย 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 
ฉลากขางบรรจุภัณฑ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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ชื่อสารเคมี  ไบกอน 
 

1. ประเภทของสารเคมี สารทีก่อใหเกิดการระคายเคือง กาสอันตราย  ของเหลวไวไฟ ติดไฟ 
2. สูตรโมเลกุล  - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี ใชปองกันและกําจัดแมลงตาง ๆ ในอาคารบานเรือน หรืออาคารสถานที่
ตาง ๆ 
4. การเก็บรักษา  ภาชนะปดสนิท เกบ็ในที่แหง เย็น มิดชิดและอากาศถายเทสะดวก หางจากเดก็ 
อาหาร  สัตวเลี้ยง เปลวไฟ  ความรอน  วัตถุไวไฟ  
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 - ขอควรระวังในการใช: ระวังอยาใหละอองเขาตา ปาก หรอืจมูก เมื่อเสร็จจากการใชแลว ตองลางมือ
ใหสะอาดดวยน้ําและสบูทุกครั้ง อยาฉีดพนในหองที่มเีด็กออนหรือผูปวย 
6. ผลตอสุขภาพ 
 - อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาและผิวหนัง 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

การสมัผสัทางผิวหนงั: ลางออกดวยน้ําจํานวนมาก ๆ ถาเปอนเสื้อผา ใหรบีถอดออกแลวเปลี่ยนใหม
ทันท ี 
การสมัผสัทางตา: ลางตาดวยน้ําสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไมทุเลาใหรบีไปพบแพทย 
การสมัผสัทางหายใจ: รีบนําผูปวยออกจากบรเิวณที่ใชไบกอน  
การไดรับทางปาก: หามทําใหอาเจียน ใหรีบนําสงแพทยพรอมดวยภาชนะบรรจุฉลากหรอืใบแทรก
ของไบกอน 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ

 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - หามรับประทาน 
 - ระวังอยาใหเขาตา ถูกผิวหนงั เสื้อผา หรือสูดดมกอนและหลงัเจือจาง 
 - หามทิ้งผลิตภัณฑ หรอืภาชนะที่บรรจทุิ้งลงแมน้ํา คู คลอง และแหลงน้ําสาธารณะ 
 - ภาชนะที่ใชแลวหามนํากลบัมาใชอีก ใหทําลาย 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 
ฉลากขางบรรจุภัณฑ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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น้ํายายอม CBC 
ประกอบดวยนํ้ายาจํานวน  2  ตัว 
1) Wright stain (1 wright) 
2) Wright stain (2 Buffer) 

1. ประเภทของสารเคมี  Wright’s stain 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี สวนประกอบใชในการทดสอบ CBCของงานชันสูตร 
4. การเก็บรักษา - เก็บภาชนะใหแนนสนิท เกบ็ไวในที่เย็นและมีการะบายอากาศไดดี หาม

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮท) 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
 - ควรสวม แวนตานิรภัย เสื้อหองปฏิบัติการ ถุงมือและหนากาก ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 5.2 การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 
 - ดูดซับสารเคมีดวยวัสดุดูดซับพรอมกวาด,เก็บไวในถุงและรอการกําจัด.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น 

และลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว. 

 5.3 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 
 - อาจติดไฟไดที่อุณหภูมสิูง 
 - ดับไฟโดยใชผงเคมีแหง หรอืใชน้ําพนหมอกควัน อยาใชเครื่องพนน้ํา 

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect) 
เปนอันตรายเล็กนอยในกรณีทีส่ัมผัสกบัผิวหนัง(ระคายเคือง), เมื่อเขาตา (ระคายเคือง), การกลืนกิน, 

จากการสูดดม 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 สัมผัสดวงตา: ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนสออก เมื่อเขาตาใหรีบลางตาดวยน้ําปริมาณมากอยาง
นอย 15 นาที รับการรกัษาพยาบาลหากเกิดอาการระคายเคือง 
 สัมผัสถูกผิวหนัง: ลางสบูและน้ํา ในปรมิาณน้ํามากๆ นาน 15 นาที แลวรีบไปพบแพทย 
 การสูดดม: ถาสูดดมใหนําออกไปในทีท่ี่มีอากาศบรสิุทธิ์ ถาไมหายใจใหรบีทําการชวยหายใจ ถา
หายใจลําบากใหออกซิเจน รีบไปพบแพทย 
 การกลืนกิน: หามทําใหอาเจียนเวนแตจะไดรบัคําแนะนําจากแพทย ไมควรใหอะไรทางปากกบัผูที่ไมมี
สติ ถามีการกลืนกินในปริมารมากใหรบีนําพบแพทยทันที พรอมทัง้คลายเสื้อผาแนนๆ เชน คอ, เข็มขัดหรือ
เข็มขัดรัดเอวเปนตน 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - เจือจางดวยน้ํา 1 : 12 ทิ้งลงระบบบําบัดน้ําเสีย 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 -  
10. วิธีการปฏิบัติงานในการขนถายสารเคมี 
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 -  
11. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.sciencelab.com/

msds.php%3FmsdsId%3D9925443&prev=search 

 

 

น้ํายายอม AFB ประกอบดวยน้ํายา 3 ตัว 
 

1) Carbol foshin / Carbol Fuchsin - Kinyoun 
2) Acetone – Alcohol,1:1, Decolorize 
3) Methylene blue / Counter stain 

 Carbol Fuchsin - Kinyoun 
1. ประเภทของสารเคมี  Carbol Fuchsin - Kinyoun 
2. สูตรโมเลกุล   - 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี ใชในการตรวจหาเชื้อวัณโรค 
4. การเก็บรักษา ปดภาชนะใหแนนสนิท เกบ็ในทีเ่ย็นและมีอากาศถายเทสะดวก 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ควรสวม แวนตานิรภัย เสื้อหองปฏิบัติการ ถุงมือและหนากาก ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 5.2 การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

 - การรั่วไหลขนาดเล็ก : เจอืจางดวยนํ้าหรือดูดซับดวยวัสดุดดูซับแลวใสในภาชนะที่
เหมาะสมสําหรบักําจัดของเสีย 

 - การรั่วไหลขนาดใหญ : ของเหลวเปนของเหลวติดไฟ อยาสัมผัสสารเคมีทีห่กรั่วไหล ปอง
การไมใหมีการไหลสูทางระบายนํ้าใตดิน ดูดซับโดยวัสดุดูดซบัเชน ดินแหง ทราย และถาจําเปนกําจัดแหลงกํา
เนินไฟทั้งหมด 
 5.3 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 

 - เปนของเหลวไวไฟละลายหรือกระจายตัวในน้ํา ใชผงเคมีแหงหรือละอองน้ําในการดบัไฟ 
6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect 

- เปนอันตรายในกรณทีี่สมัผสักับผิวหนงั (ระคายเคือง), เมื่อเขาตา (ระคายเคือง), การกลืนกิน, จาก
การสูดดม 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 สัมผัสดวงตา: ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนสออก เมื่อเขาตาใหรีบลางตาดวยน้ําปริมาณมากอยาง
นอย 15 นาที รับการรกัษาพยาบาลหากเกิดอาการระคายเคือง 
 สัมผัสถูกผิวหนัง: ลางสบูและน้ํา ในปรมิาณน้ํามากๆ นาน 15 นาที แลวรีบไปพบแพทย 
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 การสูดดม: ถาสูดดมใหนําออกไปในทีท่ี่มีอากาศบรสิุทธิ์ ถาไมหายใจใหรบีทําการชวยหายใจ ถา
หายใจลําบากใหออกซิเจน รีบไปพบแพทย 
 การกลืนกิน: หามทําใหอาเจียนเวนแตจะไดรบัคําแนะนําจากแพทย ไมควรใหอะไรทางปากกบัผูที่ไมมี
สติ ถามีการกลืนกินในปริมารมากใหรบีนําพบแพทยทันที พรอมทัง้คลายเสื้อผาแนนๆ เชน คอ, เข็มขัดหรือ
เข็มขัดรัดเอวเปนตน 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - เจือจางดวยน้ํา 1 : 12 ทิ้งลงระบบบําบัดน้ําเสีย 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 -  
10. วิธีการปฏิบัติงานในการขนถายสารเคมี 
 -  
11. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.sciencelab.com/

msds.php%3FmsdsId%3D9925738&prev=search 

 

 

Acetone – Alcohol,1:1, Decolorize 

1. ประเภทของสารเคมี  Acetone – Alcohol,1:1, Decolorize 
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี  ใชในการตรวจหาเชื้อวัณโรค 
4. การเก็บรักษา เก็บใหหางจาก แหลงกําเนิดประกายไฟ เชน ความรอน/ประกายไฟ/เปลว

ไฟ-หามสูบบุหรี ่
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - เก็บภาชนะบรรจุใหปดแนน ในที่ถายเทอากาศไดสะดวก สวมถุงมือ สวมชุดปองกัน และ
อุปกรณปองกันดวงตา ใชในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ลางมือใหทั่วหลังจากปฏิบัติงานสัมผัสผลิตภัณฑ  
 5.2 การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

 - การรั่วไหลขนาดเล็ก : เจอืจางดวยนํ้าหรือดูดซับดวยวัสดุดดูซับแลวใสในภาชนะที่
เหมาะสมสําหรบักําจัดของเสีย 

 - การรั่วไหลขนาดใหญ : ของเหลวเปนของเหลวติดไฟ อยาสัมผัสสารเคมีทีห่กรั่วไหล ปอง
การไมใหมีการไหลสูทางระบายนํ้าใตดิน ดูดซับโดยวัสดุดูดซบัเชน ดินแหง ทราย และถาจําเปนกําจัดแหลงกํา
เนินไฟทั้งหมด 



คูมือเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)  :  โรงพยาบาลมะขาม 

 

คูมือ เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS )โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี  หนา้ 39 

 

 5.3 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 
 - เปนของเหลวไวไฟ 
 - ใชผงเคมีแหง ละอองน้ําหรอืหมอกในการดับไฟ 

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect 
- เปนอันตรายในกรณทีี่สมัผสักับผิวหนงั (ระคายเคือง), เมื่อเขาตา (ระคายเคือง), การกลืนกิน, จาก

การสูดดม 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 สัมผัสดวงตา: ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนสออก เมื่อเขาตาใหรีบลางตาดวยน้ําปริมาณมากอยาง
นอย 15 นาที รับการรกัษาพยาบาลหากเกิดอาการระคายเคือง 
 สัมผัสถูกผิวหนัง: ลางสบูและน้ํา ในปรมิาณน้ํามากๆ นาน 15 นาที แลวรีบไปพบแพทย 
 การสูดดม: ถาสูดดมใหนําออกไปในทีท่ี่มีอากาศบรสิุทธิ์ ถาไมหายใจใหรบีทําการชวยหายใจ ถา
หายใจลําบากใหออกซิเจน รีบไปพบแพทย 
 การกลืนกิน: หามทําใหอาเจียนเวนแตจะไดรบัคําแนะนําจากแพทย ไมควรใหอะไรทางปากกบัผูที่ไมมี
สติ ถามีการกลืนกินในปริมารมากใหรบีนําพบแพทยทันที พรอมทัง้คลายเสื้อผาแนนๆ เชน คอ, เข็มขัดหรือ
เข็มขัดรัดเอวเปนตน 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - เจือจางดวยน้ํา 1 : 12 ทิ้งลงระบบบําบัดน้ําเสีย 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 เก็บใหหางความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟ หลีกเลี่ยงการดูดดม ควัน ไอ การสัมผสัผิวหนังและ
ดวงตา หากกลืนกินใหปรึกษาแพทยทันทีและแสดงภาชนะหรือฉลาก  ไมควรเก็บรวมกันกับตัวออกซิไดซสาร
ชวยลดกรดอัลคาไล 
10. วิธีการปฏิบัติงานในการขนถายสารเคมี 
 -  
11. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=https://www.sciencelab.com/
msdsList.php&prev=search 
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Methylene blue / Counter stain 

 
1. ประเภทของสารเคมี  Methylene Blue 
2. สูตรโมเลกุล   -  
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี  ใชในการตรวจหาเชื้อวัณโรค 
4. การเก็บรักษา เก็บใหหางจาก แหลงกําเนิดประกายไฟ เชน ความรอน/ประกายไฟ/เปลว

ไฟ-หามสูบบุหรี ่
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - สวมถุงมือ สวมชุดปองกัน และอปุกรณปองกันดวงตา ใชในพื้นที่ที่มกีารระบายอากาศที่ดี 
ลางมือใหทั่วหลังจากปฏิบัติงานสัมผัสผลิตภัณฑ  
 5.2 การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

 - การรั่วไหลขนาดเล็ก : เจอืจางดวยนํ้าหรือดูดซับดวยวัสดุดดูซับแลวใสในภาชนะที่
เหมาะสมสําหรบักําจัดของเสีย 

 - การรั่วไหลขนาดใหญ : ของเหลวเปนของเหลวติดไฟ อยาสัมผัสสารเคมีทีห่กรั่วไหล ปอง
การไมใหมีการไหลสูทางระบายนํ้าใตดิน ดูดซับโดยวัสดุดูดซบัเชน ดินแหง ทราย และถาจําเปนกําจัดแหลงกํา
เนินไฟทั้งหมด 
 5.3 การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 

 - เปนของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
 - ใชผงเคมีแหง ละอองน้ําหรอืหมอกในการดับไฟ อยาใชน้ําในการดับเพลงิเพราะจะทําให

เกิดไฟลุกไหมได 
6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect) 

- เปนอันตรายในกรณทีี่สมัผสักับผิวหนงั (ระคายเคือง), เมื่อเขาตา (ระคายเคือง), การกลืนกิน, จาก
การสูดดม 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 สัมผัสดวงตา: ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนสออก เมื่อเขาตาใหรีบลางตาดวยน้ําปริมาณมากอยาง
นอย 15 นาที รับการรกัษาพยาบาลหากเกิดอาการระคายเคือง 
 สัมผัสถูกผิวหนัง: ลางสบูและน้ํา ในปรมิาณน้ํามากๆ นาน 15 นาที แลวรีบไปพบแพทย 
 การสูดดม: ถาสูดดมใหนําออกไปในทีท่ี่มีอากาศบรสิุทธิ์ ถาไมหายใจใหรบีทําการชวยหายใจ ถา
หายใจลําบากใหออกซิเจน รีบไปพบแพทย 
 การกลืนกิน: หามทําใหอาเจียนเวนแตจะไดรบัคําแนะนําจากแพทย ไมควรใหอะไรทางปากกบัผูที่ไมมี
สติ ถามีการกลืนกินในปริมารมากใหรบีนําพบแพทยทันที พรอมทัง้คลายเสื้อผาแนนๆ เชน คอ, เข็มขัดหรือ
เข็มขัดรัดเอวเปนตน 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - เจือจางดวยน้ํา 1 : 12 ทิ้งลงระบบบําบัดน้ําเสีย 
 - ภาชนะบรรจุทิง้เปนมูลฝอยอันตราย 
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9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 เก็บใหหางความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟ หลีกเลี่ยงการดูดดม ควัน ไอ การสัมผสัผิวหนังและ
ดวงตา หากกลืนกินใหปรึกษาแพทยทันทีและแสดงภาชนะหรือฉลาก   
10. วิธีการปฏิบัติงานในการขนถายสารเคมี 
 -  
11. เอกสารอางอิง (Reference) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 https://translate.google.co.th/translate?hl=th&sl=en&u=http://www.pro-

lab.com/msds/stains_pl7027_7028_7029_methylene_blue_msds_eu.pdf&prev=search 
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นํ้ายาขจัดคราบมันและกลิ่นคาว 
1. ชื่อสารเคมี/ผลิตภัณฑ: ซันไลต 
2.ประเภทของสารเคมี: ของเหลวเปนสารละลายมสีวนประกอบดังนี้  
เกลอืโซเดียมของลิเนียรอลัคิลเบนซีนชัลโพเนต 
(Linear Alkylbenzene Sulfonate, Sodium Salt)          12.8% w/w 
 โซเดียมลอรลิอเีทอรซลัเฟต(Sodium Lauryl Ether Sulfate) 3.5% w/w 
คามิโดโพรพลิเบทาอีน (Cocamidopropyl Betaine)           0.5% w/w 
        โซเดียมซาลิโซเลต (Sodium Salicylate)                          0.15%w/w 
3. สูตรโมเลกุล : - 
4. ประโยชนจากการใชสารเคมี 
 - ใชสําหรบัขจัดคราบมันและกลิ่นคราว 
 5. วิธีใช 
 - หยดน้ํายาลงบนฟองน้ําทีเ่ปยก ใชลางภาชนะตามปกติแลวลางออกดวยน้ําสะอาดสําหรบัคราบมัน
ลางออกยาก ใหใชผลิตภัณฑในอัตราสวนทีเ่พิ่มขึ้น 
 - เพื่อสุขอนามัยเปนพเิศษ ลางฟองน้ําลางฟองน้ําใหสะอาดและบบีน้ําออกจนหมด หยดน้ํายาลงบน
ฟองน้ํา 2 ชอนชา ลงบนฟองน้ําแลวบีบใหน้ํายากระจายตัวทั่วฟองน้ํา จากนั้นวางทิง้ไวขามคืน (อยางนอย 9 
ชั่วโมง) เพื่อใหฟองน้ําพรอมใชงานอีกครัง้ ลางฟองน้ําจากนัน้ชีวิธีลางจานปกต ิ
6. วิธีเก็บรักษา 
 - เก็บในที่มิดชิด หางจากเด็ก อาหาร และสัตวเลี้ยง  
7. การปองกันอันตรายจากการใช 
 -หามรับประทาน 
 - ระวังอยาใหเขาตา 
 - ผูทีแพสารเคมีไดงายควรสวมถุงมือยาง 
 - หามทิ้ง น้ํายาหรอืภาชนะบรรจุ ลงในแมน้ํา คู คลอง แหลงน้ําสาธารณะ 
8. ผลตอสุขภาพ 
 - ทําใหระคายเคืองตาและผิวหนัง   
9. การปฐมพยาบาลเบื้องตน  
 - หากเขาตาใหลางออกดวยน้ําสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไมทเุลาใหไปพบแพทย 
 - หากกลืนกินน้ํายาหามทําใหอาเจียน ใหดื่มน้ําหรือนมในปริมาณมากๆ แลวรีบน้ําผูปวยสงแพทย
ทันทีพรอมดวยภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ 
10. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ

- ภาชนะบรรจุลางดวยนํ้าสะอาดอยางนอย 2 ครั้ง แลวทิ้งเปนมูลฝอยรีไซเคลิ 
 

11. ขอควรระวัง/คําเตือน 
 -  
12. อางอิง  

ฉลากขางบรรจุภัณฑ 
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                      ชื่อสารเคมี  Alcohol Gel 
1. ประเภทของสารเคมี  ของเหลวไวไฟ 
2. สวนประกอบ  ETHANOL,WATER,GLYCERIN,CARBOPOL,TRIETHANOLAMINE 

LAVENDER OIL 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี สําหรับทําความสะอาดมือโดยไมตองลางนํ้า 
4. การเก็บรักษา   เก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา 30 องศาเซลเซียส 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 ภาวะปกต ิ
  - ระวังอยาใหเขาตา 
6. ผลตอสุขภาพ 
 - อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 - หากเขาตา ใหรีบลางตาทันที โดยเปดเปลือกตาใหน้ําไหลผานอยางนอย 15 นาท ี
 - หากกลืนกินเขาไป หามทําใหอาเจียนใหด่ืมนํ้าตามมากๆ แลวนําสงแพทยพรอมฉลากบรรจภุัณฑ 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 - ใชเฉพาะภายนอกเทานั้น 

- หามวางหรือใชใกลเปลวไฟ 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 
ฉลากขางบรรจุภัณฑ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 
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         ชื่อสารเคมี  ผงเคมี เอบีซี (Ammonium phosphate) 

1. ประเภทของสารเคมี  สารกอใหเกิดการระคายเคือง 
2. สวนประกอบ   Ammonium phosphate  
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี เปนสารเคมีดับเพลิง 
4. การเก็บรักษา   เก็บใหพนมือเด็ก ปดใหสนิท ในที่แหงและเย็น และ ระบายอากาศที ่ 
5. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคม ี
 5.1 กรณีมีการหกรั่วไหล 

วิธีปองกันภัยของบุคคล: สวมอุปกรณชวยหายใจ, แวนตานิรภัย, รองทาบูทยาง และถุงมือยาง
แบบหนา  

วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือรั่วไหล: กวาด, เก็บไวในถุงและรอการกําจัด 
หลีกเลี่ยงการทาํใหฝุนฟุง กระจาย ระบายอากาศในบริเวณน้ัน และลางตาํแหนงท่ีสารหกรั่วไหลหลังจาก
เก็บสารออกหมดแลว  
6. ผลตอสุขภาพ 
การสัมผัสทางผิวหนัง: อาจทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง  
การดูดซึมทางผิวหนัง: อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง  
การสัมผัสทางตา: ทาํใหเกิดความระคายเคืองตอดวงตา การสูดดม: สารน้ีทําใหเกิดอาการระคายเคืองที่
แผนเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจสวนบน  
การกลืนกิน: อาจเปนอันตรายหากกลืนกิน 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 การหายใจ: ใหยายผูปวยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาหยุดหายใจใหผายปอดและนําสงแพทยทันที  
สัมผัสตา: ลางดวยนํ้าปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส ลืมตาใหกวางเพื่อใหนํ้าไหลผาน อยางนอย 15 
นาที  
ผิวหนัง: ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที ลางออกดวยนํ้าปริมาณมากเพื่อใหนํ้าไหลผาน อยางนอย 15 นาที  
การรับประทาน: ใหใชนํ้าบวนปากในกรณีที่ผูปวยท่ียังมีสติอยู ใหด่ืมนํ้าปริมาณมากๆ นําสงแพทยทันที  
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ
 - สงกําจัดหรือเปลี่ยนถังกบับริษัททีจ่ัดซื้อจัดจาง 
9. ขอควรระวัง / คําเตือน 
 อยาหายใจเอาฝุนเขาไป, หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเสือ้ผา, หลีกเลี่ยง การไดรบัสาร
เปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง 
10. เอกสารอางอิง (Reference) 
ฉลากขางบรรจุภัณฑ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.  สารเคมีในโรงพยาบาลชุมชน. 

 

 

 



คูมือเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS)  :  โรงพยาบาลมะขาม 

 

คูมือ เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS )โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี  หนา้ 45 

 

น้ํายาลางเครื่องมอื (POSEZYME-LF) 
 
1.ประเภทของสารเคมี:ของเหลว 
2. สวนประกอบ  Protease,Amylase,Lipase,Cellulase,Mannanase 
3. ประโยชนจากการใชสารเคมี: ใชในเครื่องลางอุปกรณ/เครื่องมือทางการแพทย 
4. วิธีเก็บรักษา: เก็บในที่แหง มิดชิด หางจาดมือเด็ก อาหารและสัตวเลี้ยง 
5. การปองกันอันตรายจากการใช 
 - ระวังอยางใหเขาตา ควรสวมอปุกรณปองกันรายกายขณะปฏิบัติงาน 
 - ผูที่แพสารเคมีไดงายควรสวมถุงมือยาง 
6. ผลตอสุขภาพ 
 -  ทําใหระคายเคืองตา และผิวหนัง 
7. การปฐมพยาบาลเบื้องตน  
 - หากเขาตาใหลางดวยน้ําสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา 
 - หากกินเขาไป หาม ทําใหอาเจียนใหดื่มน้ําหรือนมมากๆ สงพบแพทย 
8. การกําจัดเมื่อใชงานแลวหรือหมดอาย ุ

- ทิ้งพรอมภาชนะบรรจุเปนมลูฝอยอันตราย 
9. ขอควรระวัง/คําเตือน 
 -สําหรับเครื่องมือแพทย หามรับประทาน 
10. อางอิง  

-ฉลากขางผลิตภัณฑ 
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