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ค าน า 

 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นสถานบริการสุขภาพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง มีการน าสารเคมีมาใช้ใน
กระบวนการผลิต การให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยสารเคมีหลายประเภทตามลักษณะของการ
ใช้งานซ่ึงมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป สารเคมีเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 
รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้หากไม่มีระบบการจัดการที่ดี ดังนั้น ทีมพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการเครื่องมือ จึงจัดท าคู่มือการจัดการสารเคมี รายการสารเคมีที่มีใช้ในสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้มีข้อมูลความรู้ การปฏิบัติงานกับสารเคมี สามารถจัดการสารเคมีได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ผู้มารับบริการ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
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ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี 

 
การให้บริการทางสุขภาพ มีหลายกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับสารเคมีทั้งโดยทางตรงและ

ทางอ้อม ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เกิดอุบัติภัยหรือแพร่กระจายพิษสู่ชุมชนสิ่งแวดล้อมได้หากขาด
ความรู้และไม่มีการควบคุมปูองกันที่ถูกต้อง ดังนั้น การใช้สารเคมีในกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ใช้จึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ อันตราย การควบคุมปูองกัน มีมาตรการรองรับอันตรายจากสารเคมีแต่ละ
ประเภท วิธีการเก็บรักษาและการก าจัด เพ่ือให้การจัดการกับสารเคมีเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มารับบริการ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

สารเคมีอันตราย หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
สัตว์ พืช ท าให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สามารถจ าแนกได้ 9 ประเภท ดังนี้ 
        ประเภทที่ 1  วัตถุระเบิด 
        ประเภทที่ 2  ก๊าซ 
        ประเภทที่ 3  ของเหลวไวไฟ 
        ประเภทที่ 4  ของแข็งไวไฟ 
        ประเภทที่ 5  วัตถุออกซิไดซ์และออแกนิกเปอร์ออกไซด์ 
        ประเภทที่ 6  วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ 
        ประเภทที่ 7  วัตถุกัมมันตรังสี 
        ประเภทที่ 8  วัตถุกัดกร่อน 
        ประเภทที่ 9  วัตถุอ่ืน ๆ ที่เป็นอันตราย 

 
สารเคมีเป็นสารอันตรายหรือไม่และก่อให้เกิดอันตรายอย่างไร ทราบได้จากฉลากหรือเครื่องหมายที่

ติดบนภาชนะบรรจุ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ภาพ สี และตัวเลข เป็นสื่อในการบ่งชี้ประเภทของสารเคมี 9 ประเภท 
ลักษณะของฉลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ท ามุม 45 องศา รายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากมีดังนี้ 

 
สีพ้ืน สัญลักษณ์ภาพ ตัวเลข ประเภทวัตถุอันตราย 

ส้ม สะเก็ดระเบิด 1 วัตถุระเบิด 
ขาว หัวกะโหลกไขว้ 2 ก๊าซพิษ 
เขียว หลอดถังก๊าซ 2 ก๊าซอัดไม่ไวไฟ 
แดง เปลวไฟ 2 ก๊าซไวไฟ 
แดง เปลวไฟ 3 ของเหลวไวไฟ 
ขาวและแถบแดง 7 แถบ เปลวไฟ 4 ของแข็งไวไฟ 
น้ าเงิน เปลวไฟ 4 วัตถุท่ีถูกน้ าแล้วให้ก๊าซไวไฟ 
เหลือง เปลวไฟอยู่เหนือ

วงกลม 
5 วัตถุออกซิไดซ์และออรแ์กนิกเปอร์

ออกไซด์ 
ขาว หัวกะโหลกไขว้ 6 วัตถุมีพิษ 
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ครึ่งบนสีเหลือง ครึ่งล่างสีขาว ใบพัด 3 แฉก 7 วัตถุกัมมันตรังสี 
ครึ่งบนสีขาว ครึ่งล่างสีด า หลอดแก้วกับมือ 8 วัตถุกัดกร่อน 
แถบสีด า 7 แถบในครึ่งบน 
ครึ่งล่างสีขาว 

  9 วัตถุอันตรายอ่ืน ๆ 

  
สัญลักษณ์ของวัตถุอันตราย 9 ประเภท 

 

  วัตถุระเบิด   

     ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทก เสียดสี หรือถูกความร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน พลุไฟ 
ดอกไม้ไฟ 

 

  ก๊าซไวไฟ   

     ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซที
ลีน 

 

  ก๊าซไม่ไวไฟ, ไม่เป็นพิษ  

     อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกอย่างแรง หรือได้รับความร้อนสูงจากภายนอก เช่น 
ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนเหลว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 

  ก๊าซพิษ  

     อาจตายได้เมื่อได้สูดดม เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ 

 

  ของเหลวไวไฟ  

     ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่นน้ ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ อะซิโตน ไซลีน 

 

  ของแข็งไวไฟ   

     ลุกติดไฟง่ายเมื่อถูกเสียดสีหรือความร้อนสูง เช่น ผงก ามะถัน ฟอสฟอรัสแดง 

 

  วัตถุที่ถูกน้ าแล้วท าให้เกิดก๊าซไวไฟ 

     เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์ โซเดียม 
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  วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง  

     ลุกติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับอากาศ เช่น ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสเหลือง โซเดียมซัล
ไฟต์ 

 

  วัตถุออกซิไดซ์ 

     ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้สารอื่นเกิดการลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์    
โปแตสเซียมคลอเรต แอมโมเนียม ไนเตรท 

 

  ออร์แกนนิคเปอร์ออกไซด์  

     อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกความร้อน ไวต่อการกระทบและเสียดสีท าปฏิกิริยารุนแรง
กับสารอื่น ๆ เช่น อะซิโตนเปอร์ออกไซด์ 

 

  วัตถุติดเชื้อ  

     วัตถุท่ีมีเชื้อโรคปนเปื้อนและท าให้เกิดโรคได้ เช่น ของเสียจากโรงพยาบาล เข็มฉีด
ยาที่ใช้แล้ว เชื้อโรคต่าง ๆ  

 

  วัตถุมีพิษ  

     อาจท าให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากการกิน สูดดม หรือจากสัมผัสทาง
ผิวหนัง เช่น อาร์ซีนิค ไซยาไนด์ ปรอท สารฆ่าแมลง สารปราบศัตรูพืช โลหะหนักเป็น
พิษ 

 

  วัตถุกัมมันตรังสี  

     วัตถุท่ีสามารถให้รังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น โคบอลต์ เรเดียม 

 

  วัตถุกัดกร่อน  

     สามารถกัดกร่อนผิวหนังและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น กรดเกลือ 
กรดก ามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรต์ 

 

  วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย  

     เช่น ของเสียอันตราย แอสเบสทอสขาว เบนซัลดีไฮด์ ไดออกซิน 

 



4 
 

การเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี 
 1. การหายใจ : สารเคมีที่อยู่ในรูปของไอระเหย ก๊าซ ละออง เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจอาจ
ท าลายระบบทางเดินหายใจ หรือเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดแล้วท าลายอวัยวะภายใน 
 2. ดูดซึมผ่านผิวหนัง : โดยการสัมผัสหรือจับสารพิษ อาจส่งผลกระทบตั้งแต่ค่อนข้างน้อยจนถึง
รุนแรงมาก เช่น เป็นผื่นแดง ท าลายโครงสร้างของผิว ท าให้อ่อนเพลีย หากดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะ ท าลาย
อวัยวะหรือระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายข้ันรุนแรงอาจถึงตายได ้
 3. การกินเข้าไป : หากสารที่กินเข้าไปมีฤทธิ์กัดกร่อนจะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
อาหาร สารที่ไม่ละลายจะถูกขับออกทางอุจจาระ ส่วนสารที่ละลายได้จะถูกดูดซึมผ่านผนังของทางเดินอาหาร
เข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะภายใน ความเป็นพิษขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารเคมีที่กินเข้าไป 
 4. การฉีดเข้าไป : สารเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าผิวหนังถูกทิม่แทงด้วยวัตถุที่ปนเปื้อนสารเคมี และผ่านเข้าสู่
กระแสเลือดไปสะสมในอวัยวะภายในร่างกาย 
 

ผลต่อร่างกายเมื่อได้รับสารเคมี 
 ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อได้รับสารเคมีหรือสารพิษ ร่างกายจะพยายามขับสารนั้นออกทางเหงื่อ น้ านม 
ปัสสาวะ อุจจาระ น้ าลาย ลมหายใจ แต่หากได้รับเคมีหรือสารพิษนั้นมากเกินไปจะเกิดการสะสมและเกิดผล
เสียหายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนี้ 
 1. ผลต่อระบบทางเดินหายใจ ก๊าซไอระเหยหรือฝุุนละอองของสารพิษท าให้เกิดความระคายเคือง
ต่อระบบทางเดินหายใจ ท าลายเนื้อเยื่อปอด ท าลายความยืดหยุ่นของปอด เกิดการแพ้สาร หรือเกิดมะเร็ง
มะเร็งปอด มะเร็งโพรงจมูก หากสัมผัสสารอย่างต่อเนื่องซ้ า ๆ เป็นเวลานาน 
 2. ผลต่อผิวหนัง เกิดการระคายเคือง ท าลายผิวหนัง เกิดมะเร็งผิวหนัง 
 3. ผลต่อตา เกิดอาการระคายเคือง แสบตา เยื่อยุตาอักเสบ ตาพร่ามัว น้ าตาไหลและอาจตาบอดได้
ถ้ารับสารในปริมาณมาก 
 4. ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้ขาดออกซิเจนในเลือด มีผลกระทบต่อระบบประสาท เช่น 
ตาพร่ามัว กระสับกระส่าย กล้ามเนื้อสั่น ชัก และการรับความรู้สึกไม่ปรกติ 
 5. ผลต่ออวัยวะภายใน 
 ตับ : เซลล์ตับตาย ตับแข็ง มะเร็ง สารที่เป็นพิษต่อตับ เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม 
 ไต : สารที่เป็นพิษต่อไต เช่น โลหะหนัก คาร์บอนไดซัลไฟด์ 
 เลือด : กระทบต่อระบบการการสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด หรือความสามารถใน
การขนส่งออกซิเจนของเม็ดเลือด สารที่เป็นพิษต่อเลือด เช่น เบนซิน กัมมันตรังสี 
 ม้าม : สารที่เป็นพิษต่อม้าม เช่น ไนโตรเบนซิน 
 ระบบสืบพันธุ์ : เป็นหมัน อสุจิผิดปกติ มีอสุจิน้อย ระบบฮอร์โมนท างานผิดปกติ สารที่เป็นพิษต่อ
ระบบสืบพันธุ์ เช่น โลหะหนัก 
เอกสารอ้างอิง : http://www.pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ, การระวังภัยจากสารเคมีอันตราย) 
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การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี 
สารเคมีมีอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวบางชนิดไม่มีอันตราย บางชนิดมีอันตรายน้อย บางชนิดมีอันตรายสูง 

แม้สัมผัสเพียงเล็กน้อยก็เป็นอันตราย จึงจ าเป็นที่เราจะต้องทราบวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี
เพ่ือช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ 

 
สารเคมีหกรดผิวหนัง 

o กรณีท่ีสารเกดิปฏิกิริยาเคมีกับน้ า เช่น โลหะโซเดียม โลหะโพแทสเซียม กรดก ามะถันเข้มข้น ให้ใช้
ผ้าสะอาดเช็ดสารออกจากผิวหนังแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด 

o กรณีท่ีสารไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ า ให้ล้างออกด้วยน้ าสะอาด 
 กรณีสารหกรดร่างกายบริเวณที่มีเสื้อผ้าปกคลุมให้รีบถอดเสื้อผ้าออก แล้วล้างออกหรืออาบน้ า  
ค าแนะน า 
 - จัดให้มฝีักบัวนิรภัยไว้ประจ าห้องหรืออาคารที่มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทสารเคมี 
 - สวมถุงมือและเสื้อกาวน์ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี 
  
สารเคมีเข้าตา 
 รีบล้างออกด้วยน้ าสะอาด โดยลืมตาในน้ าและเปิดเปลือกตาออกเพ่ือล้างสารเคมีที่ค้างอยู่ใต้เปลือก
ตาออกให้หมด จากนั้นรีบไปพบแพทย ์
ค าแนะน า 
 - ไม่ควรใส่ contact lens ขณะปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี 
 - ควรสวมแว่นปูองกันตาขณะปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกับสารเคม ี
 - การปฏิบัติงานกับสารเคมีทีม่ีไอระเหยควรท าในตู้ดูดควัน 
 
การสูดแก๊สหรือไอพิษ 
 - หากรู้สึกผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี เช่น วิงเวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ แสบตา แสบจมูก หรือได้กลิ่นผิดปกติ ให้รีบออกจากบริเวณนั้นไปในที่โล่ง 
 - เปิดประตูหน้าต่างเพ่ือระบายไอแก๊สหรือสารเคมีให้เจือจางลง หากแก๊สที่รั่วไหลเป็นแก๊สไวไฟ ควร
หลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดประกายไฟ 
 - การช่วยเหลือผู้ปุวยหมดสติ ผู้ช่วยเหลือควรสวมหน้ากากปูองกันแก๊สพิษหรือสวมเครื่องช่วยหายใจ 
จากนั้นจึงรีบน าผู้ปุวยไปยังพ้ืนที่โล่งแจ้ง 
 - แก๊สบางชนิดสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์, ไฮโดรเจนไซยาไนด์, ไนตริกอ
อกไซด ์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การเข้าไปในบริเวณที่มีแก๊สเหล่านี้นอกจากต้องสวมหน้ากากและเครื่องช่วย
หายใจแล้ว จ าเป็นต้องสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิด 
 
การกลืนกินสารเคมี 
 หากมอุีบัติเหตุกลืนกินสารเคมีเข้าไปให้ปฐมพยาบาลดังนี้  
 - พยายามท าให้อาเจียนโดยการใช้นิ้วหรือวัสดุไม่มีคมกดโคนลิ้น ยกเว้นการกลืนสารกัดกร่อนรุนแรง
ห้ามท าให้เกิดการอาเจียนโดยเด็ดขาด 
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 - หากผู้ปุวยหมดสติ การท าให้อาเจียนจะต้องให้ผู้ปุวยนอนคว่ า ศีรษะต่ ากว่าสะโพกเพ่ือปูองกันการ
ส าลักเข้าปอด 
 - พยายามดื่มน้ ามาก ๆ 
 - รีบน าส่งแพทย์ 
 
 หากมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีอันตรายชนิดใด ๆ นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การติดตั้งตู้ดูดควัน การสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันตัวที่เหมาะสม 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยาฉุกเฉินส าหรับใช้ปฐมพยาบาลให้กับผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บจากสารเคมีในพ้ืนที่ที่มีสารเคมีใช้งานด้วย เช่น ชุดปฐมพยาบาล ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน 
เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุจากสารเคมใีห้น้อยที่สุด 
 

สถานที่เก็บสารเคมี 
เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สถานที่เหมาะสมในการจัดเก็บสารเคมี ควรมีลักษณะ

ดังนี้ 
1. มีปูายบอก “สถานที่เก็บสารเคม”ี อย่างชัดเจน 
2. ควบคุมการเข้าออก อนุญาตเฉพาะผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องเท่านั้น ปิดล็อกสถานที่ในเวลาที่ไม่ใช้ 
3. ไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ ตามทางเดินภายในสถานที่เก็บสารเคมี 
4. อยู่บริเวณท่ีแสงแดดส่องไม่ถึง และอากาศไม่ร้อนเกินไป 
5. มีแสงสว่างเพียงพอให้สามารถอ่านฉลากภาชนะบรรจุสารเคมีได้เมื่อต้องการ 
6. มีการถ่ายเทอากาศที่ดี 
7. ชั้นเก็บวางสารเคมีต้องแข็งแรงมั่นคง ทนต่อการกัดกร่อน 
8. ห้ามท าให้เกิดความร้อนหรือเกิดประกายไฟภายในสถานที่เก็บสารเคมี 
9. ห้ามมีการผสมหรือถ่ายเทสารเคมีภายในสถานที่เก็บสารเคมี 
10. ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ใกล้บริเวณห้องเก็บสารเคมี 

 
เอกสารอ้างอิง : พิชัย โตวิวิชญ์ และคณะ. คู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545. 
 

หลักในการปฏิบัติงานกบัสารเคมี 
สารเคมีที่เป็นแก๊ส 

• มีการตรวจสอบสายส่งแก๊ส ข้อต่อ และวาล์ว ให้อยู่ในสภาพดีเป็นประจ าเพื่อปูองกันการรั่วไหล 
• ใช้ล้อเข็นในการเคลื่อนย้ายถังแก๊ส และห้ามจับทีห่ัวท่อแก๊สเวลาเคลื่อนย้าย 
• มีการตรึงภาชนะบรรจุแก๊สให้อยู่กับที่ เพ่ือกันล้มหรือหล่นกระแทก 
• แยกเก็บถังแก๊สเปล่าไว้ต่างหาก และติดปูายเขียนไว้ว่า “ถังเปล่า” 
• ติดตั้งปูาย "ห้ามสูบบุหรี่" และ" ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ" โดยเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพ้ืนขาว

ติดต้ังให้เห็นชัดเจน 
 



7 
 

ของเหลวไวไฟ 
• สถานที่ไม่ควรมีอุณหภูมิสูง และควรติดตั้งถังดับเพลิงในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน 
• ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบวิธีใช้ถังดับเพลิง มีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้ใช้การได้ตลอดเวลา 
• มีปูาย "ห้ามสูบบุหรี่ "และ "ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ" ติดต้ังไว้ในที่เห็นชัดเจน 
• การปฏิบัติงานกับของเหลวไวไฟควรท าในตู้ดูดไอสารเคมี 
• ก่อนทิ้งขวดบรรจุต้องแน่ใจว่าไม่มีของเหลวไวไฟตกค้างอยู่ 
• การก าจัดของเหลวไวไฟ ต้องไม่เทสารที่มีปฏิกิริยาต่อกันลงในถังเดียวกัน และไม่เทของเหลวไวไฟที่

ไม่ละลายน้ าลงท่อน้ าทิ้ง วิธีก าจัดที่ดีที่สุดถ้ามีปริมาณไม่มาก คือการเผาครั้งละน้อย ๆ ในตู้ดูดไอ
สารเคมี ถ้าไม่แน่ใจให้จัดเก็บเพ่ือรอส่งก าจัด 

ตัวท าละลายอินทรีย ์(Organic solvent) 
• ไม่ควรเก็บ solvent ไว้ในห้องปฏิบัติการมากเกินควร 

สารก่อมะเร็ง 
 สารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน แอสเบสตอส และไวนีลคลอไรด์ 

• การปฏิบัติงานกับสารก่อมะเร็ง ถ้ามีสารก่อมะเร็งเปื้อนมือ ผิวหนังต้องล้างบริเวณท่ีปนเปื้อน 
• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากปิดปากและจมูก เสื้อคลุมกันเปื้อนและถุงมือตลอดเวลาที่ใช้สารก่อ

มะเร็ง 
• เสื้อกาวน์หรือเสื้อผ้าอ่ืนที่เปื้อนสารก่อมะเร็งห้ามซักรวมกับเสื้อผ้าอ่ืนๆ ถ้าเสื้อผ้าเปื้อนสารก่อ

มะเร็งปริมาณมากและเป็นชนิดที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งรุนแรงควรน าไปเผาท าลาย แต่ถ้าเปื้อนปริมาณไม่มากให้
น าไปแช่ในสารละลาย sodium hypochlorite 3-5 % ก่อนซักตามปกติต่อไป ในการซักเสื้อผ้าที่เปื้อนสาร
ก่อมะเร็งต้องสวมถุงมือทุกครั้ง 
 
เอกสารอ้างอิง : ศูนย์อาชีวอนามัยมาบตาพุด. ความปลอดภัยในการท างานห้องปฏิบัติการ. กองอาชีวอนามัย 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. หน้า 10-41. 
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รายการสารเคม ี
ที่ใช้ในสถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
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ชื่อสารเคมี  Isopropyl alcohol  
  - alcohol 95 %  
  - alcohol 70 %  

หน่วยงานที่ใช้  - ฝุายเภสัชกรรม  
- ห้องปฏิบัติการ 
- หอผู้ปุวย และทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย  

ประเภทสารเคมี  ของเหลวไวไฟ  

การใช้ประโยชน์  -ใช้เช็ดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ผิวหนัง หรือท าหัตถการ อ่ืนๆ เช่น ฉีดยา ท าแผล  

การควบคุมป้องกัน  - การใช้อุปกรณ์ปูองกันข้ึนอยู่กับลักษณะงานและโอกาสที่จะได้รับการ
สัมผัส เช่น การใช้ถุงมือ หรืออุปกรณ์ปูองกันใบหน้า  
- ถ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่เปื้อนด้วย Isopropyl alcohol ควรรีบถอดออกและ
น าไปซัก โดยต้องแจ้งให้ผู้ที่ซักทราบว่ามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ด้วย  
- ถ้าสารหกรดผิวหนัง ให้รีบล้างออกทันทีด้วยน้ า  
- สถานที่ปฏิบัติงานควรมีการระบายอากาศที่ดี  

การจัดเก็บ - เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง ภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
- เก็บห่างจากสารออกซิไดส์, กรดเข้มข้น, กรดแอนไฮไดรส์   
- เก็บให้ห่างจากความร้อน เปลวไฟ แสงแดด  
- ปิดฝาภาชนะเม่ือไม่ใช้  
- ไม่ควรน าสารที่เหลือจากการใช้กลับมาใส่ภาชนะบรรจุอีก  
- สารนี้ไวไฟ เป็นสารพิษและระคายเคืองตา  

การก าจัด การท าลาย ภาชนะบรรจุทิ้งเป็นขยะรีไซเคิล  
กรณีหมดอายุ ส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะอันตราย) 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

- กลิ่นของ Isopropyl alcohol สามารถที่จะรับได้ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 
40-200 ppm 
- ท าให้เกิดการระคายเคืองจมูกและระบบทางเดินหายใจหากได้รับไอสาร
ในปริมาณมาก และอาจปวดหัว คลื่นไส้ วิงเวียน อาเจียน หรือหมดสติและ
ถึงตายได้หากได้รับสารมากๆ  
- การสัมผัสไม่ท าให้เกิดการระคายเคืองแต่จะท าให้ผิวหนังแห้ง หรือท าให้
แพ้เป็นผื่นแดงได้ในบางคน  
- ไอระเหยท าให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและเยื่อบุ 
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ชื่อสารเคมี  Alcohol gel  
  - Alcohol 95%  
  - glycerin  

หน่วยงานที่ใช้  หอผู้ปุวย และทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย  

ประเภทสารเคมี  ของเหลวไวไฟ  

การใช้ประโยชน์  - ใช้ล้างมือโดยไม่ต้องล้างด้วยน้ า  
- ใช้ก่อนและหลังท าหัตการ 

การควบคุม ป้องกัน  ใช้อุปกรณ์ปูองกันตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็นในแต่ละ
หน่วยงาน เช่น mask ถุงมือ  

การจัดเก็บ - เก็บรักษาท่ีเย็นและแห้ง ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ และความร้อน  
- มีการระบายอากาศดี ไมม่ีวัสดุที่ติดไฟง่ายในบริเวณที่เก็บ 

การก าจัด การท าลาย  ภาชนะบรรจุทิ้งในขยะรีไซเคิล 
กรณีหมดอายุ ส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะอันตราย)  

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ชื่อสารเคมี  Povidone Iodine 

หน่วยงานที่ใช้  - หอผู้ปุวย และทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย  
- ห้องผ่าตัด  

ประเภทสารเคมี  สารกัดกร่อน ของเหลวไวไฟ 

การใช้ประโยชน์  ใช้ฆ่าเชื้อโรค  
- Povidone iodine 7.5 %  
ใช้ล้างมือหรือฟอกผิวหนัง  
- Povidone iodine 10 %  
ใช้เช็ดผิวหนังก่อนผ่าตัดหลังจาก Scrub แล้ว และใช้เช็ดผิวหนังก่อนเจาะ 
H/C หลังเช็ด 70% Alcohol  

การควบคุมป้องกัน ใช้อุปกรณ์ปูองกันตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็นในแต่ละ
หน่วยงาน เช่น mask ถุงมือ  
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง : ให้ล้างด้วยน้ าปริมาณมาก  
- ถ้าสัมผัสถูกตา : ให้ล้างด้วยน้ าโดยไหลผ่านอย่างน้อย 10 นาท ี 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะท่ีปิดมิดชิด และเก็บห่างจากแหล่งความร้อน  
- เก็บในที่เย็น แห้ง และมีการระบายอากาศที่ดี  
- ปูองกันการสัมผัสแดดโดยตรง 
- เก็บห่างจากโลหะประเภทอลูมินั่ม ไททาเนียม ฟอสฟอรัส  
- เก็บห่างจากตัวท าละลายอินทรีย์ สินค้าประเภทยาง พลาสติก  

การก าจัด การท าลาย ภาชนะบรรจุทิ้งเป็นขยะอันตราย 
กรณีหมดอายุ ส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะอันตราย)  

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

การสัมผัสกับไอโอดีนท าให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ปวดศีรษะหายใจ
ล าบาก เมื่อสัมผัสปริมาณความเข้มข้นสูงท าให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง สาร
ล้างออกได้ยาก อาจท าให้เกิดผิวหนังไหม้ได้ 
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ชื่อสารเคมี  Chlorhexidine 

หน่วยงานที่ใช้  - หอผู้ปุวย และทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย  
- ห้องผ่าตัด  
- งานวิสัญญี  

ประเภทสารเคมี  สารละลาย  

การใช้ประโยชน์  4% ใช้ล้างมือ หรือใช้ฟอกผิวหนัง  
ใช้เตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด หรือใช้ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ก่อนใส่
สายสวนปัสสาวะ  
0.12 % ใช้เป็นน้ายาบ้วนปากในการทา mouth care  
2 % ใช้เช็ดผิวหนังก่อนผ่าตัดหลังจาก Scrub แล้ว  

การควบคุมป้องกัน  - การใช้อุปกรณ์ปูองกันข้ึนอยู่กับลักษณะงานและโอกาสที่จะได้รับการ
สัมผัส เช่น การใช้ถุงมือ หรืออุปกรณ์ปูองกันใบหน้า  
- ถ้าสารหกรดผิวหนัง ให้รีบล้างออกทันทีด้วยน้ า  
- สถานที่ปฏิบัติงานควรมีการระบายอากาศที่ดี 

การจัดเก็บสารเคมีของ
หน่วยงาน  

- เก็บในภาชนะท่ีปิดมิดชิด และเก็บห่างจากแหล่งความร้อน  
- เก็บในที่เย็น แห้ง และมีการระบายอากาศที่ดี  

การก าจัด การท าลาย  กรณีหมดอายุ ส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะอันตราย)  
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ชื่อสารเคมี  ปรอท ( Mercury)  

หน่วยงานที่ใช้  - หอผู้ปุวย ทุกหน่วยงานที่มีการบริการผู้ปุวย และห้องทันตกรรม  

ประเภทสารเคมี  เป็นโลหะที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง 

การใช้ประโยชน์  - ปรอทบรรจุอยู่ในเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ 
เครื่องวัดความดัน  
- Amalgams ซึ่งมีปรอทอยู่ด้วยในการอุดฟัน  

การควบคุมป้องกัน และการ
จัดเก็บ 

เก็บอุปกรณ์ในที่ปลอดภัย ระวังการตกหล่นที่จะท าให้อุปกรณ์แตกช ารุดท า
ให้ปรอทท่ีอยู่ภายในอุปกรณ์รั่วไหลออกมา 

การก าจัด การท าลาย 
การก าจัดกรณีรั่วไหล  

วิธีการปฏิบัติกรณีปรอทหกกระจายหรือรั่วไหลตามพ้ืน 
- ใช้กระดาษช้อนตักปรอทใส่ในภาชนะพลาสติกท่ีมีฝาปิด 
- กรณีที่ปรอทหกกระจายเป็นจ านวนมากในวงกว้าง ให้เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
หรือบุคคลอื่น ๆ ไปจากบริเวณนั้น 
- สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใช้แล้วทิ้ง 
- ทิ้งภาชนะพลาสติกที่ใส่ปรอทในถุงพลาสติก 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น ทิ้ง
เป็นขยะอันตราย 
- เสื้อผ้า กระดาษที่ปนเปื้อนปรอทให้ทิ้งในถุงขยะพลาสติก 2 ชั้น มัดปาก
ถุงให้แน่น ทิ้งเป็นขยะอันตราย 
- ภายหลังจากที่เก็บปรอทปนเปื้อนเรียบร้อยแล้ว ให้โรยผงก ามะถัน ผง
สังกะสี แคลเซียมซัลไฟด์ หรือโซเดียมไทโอซัลเฟต อย่างใดอย่างหนึ่งที่
สามารถหาได้ ลงบนบริเวณที่ปนเปื้อนปรอท โดยเฉพาะที่เป็นรอยต่อรอย
แยกของพ้ืนที่นั้นเพื่อปูองกันไอของปรอท หากไม่มีผงสารเคมีเหล่านี้อาจใช้
ดินหรือทรายคลุมไว้เพ่ือช่วยลดไอปรอทได ้

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

ปรอทสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจและดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง การ
สัมผัสช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ปริมาณสูงท าให้เกิดการระคายเคือง การยอ่ย
อาหารผิดปกติและท าให้ไตถูกท าลาย การสัมผัสเป็นเวลานานในปริมาณ
ความเข้มข้นต่ าจะส่งผลให้เกิดอาการทางประสาทมีลักษณะอารมณ์ที่ไม่
คงท่ี เหงือกบวม น้ าลายออกมาก anorexia น้ าหนักตัวลด และเป็นโรค
ผิวหนังเนื่องจากการแพ้ 
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ชื่อสารเคมี  Hydrochloric Acid  

หน่วยงานที่ใช้  พยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยากายวิภาค 

ประเภทสารเคมี  สารเป็นพิษ และกัดกร่อน ไม่ติดไฟ มีปฏิกิริยากับน้ า  

การใช้ประโยชน์  เป็นตัวล้างสีย้อมสไลด์ 

การควบคุมป้องกัน  - ใส่ชุดอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล เช่น สวมถุงมือชนิดทนสารเคมี สวม 
Mask ใส่แว่นตากันไอระเหยของสาร สวมรองเท้าบูท  
- ปฏิบัติในตู้ดูดอากาศ (fume hood) 

การจัดเก็บ  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด  
- เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง มีการระบายอากาศเพียงพอ  
- เก็บห่างจากการสัมผัสโดยตรงกับแสง ความร้อน น้ า 
- เก็บในบริเวณท่ีมีพ้ืนปูองกันกรด 

การก าจัด การท าลาย  เก็บไว้ในขวดสีชาจนกว่าจะใช้หมด  
กรณีหมดอายุ ส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะอันตราย)  
ภาชนะบรรจุทิ้งในขยะอันตราย 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

- การหายใจเอาไอระเหยของสารนี้เข้าไปจะก่อให้เกิดอาการไอ หายใจ
ติดขัด เกิดการอักเสบของจมูก ล าคอ และทางเดินหายใจส่วนบน กรณีท่ี
รุนแรงจะก่อให้เกิดอาการน้ าท่วมปอด ระบบหายใจล้มเหลว และอาจ
เสียชีวิตได้  
- การสัมผัสถูกผิวหนังจะท าให้เกิดการระคายเคือง เกิดผื่นแดง ปวดและ
เกิดแผลไหม้ การสัมผัสกับสารที่ความเข้มข้นสูงจะก่อให้เกิดแผลพุพอง  
- การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง เกิดแผลไหม้ในปาก 
คอ หลอดอาหารและทางเดินอาหาร อาจก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ ท้องร่วง 
และอาจท าให้เสียชีวิตได้  
- การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและอาจท าให้เกิดแผลไหม้
อย่างรุนแรง  
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ชื่อสารเคมี  Ethanol 99.99%  

หน่วยงานที่ใช้  พยาธิวิทยากายวิภาค  

ประเภทสารเคมี  ของเหลวไวไฟ  

การใช้ประโยชน์  ใช้ในกระบวนการดึงน้ าออกจากเซลล์ ท าให้สไลด์แห้ง  

การควบคุมป้องกัน  - สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่เหมาะสม สวมใส่หน้ากากปูองกันการ
หายใจ ถุงมือปูองกันสารเคมี ชุดปูองกันสารเคมี แว่นตานิรภัย  
- ปฏิบัติในตู้ดูดอากาศ (fume hood) 

การจัดเก็บ - เก็บในภาชนะท่ีบรรจุ ที่ปิดฝามิดชิด  
- เก็บห่างจากแหล่งจุดติดไฟ  

การก าจัด การท าลาย เทล้างลงท่อผ่านระบบบ าบัด  
กรณีหมดอายุ ส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะอันตราย)  
ภาชนะบรรจุทิ้งในขยะอันตราย  

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

- การหายใจเข้าไปท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ท าให้
เกิดอาการปวดศรีษะ เวียนศีรษะ ไอ เซื่องซึม และเกิดอาการน้ าท่วมปอด  
- การสัมผัสถูกตาท าให้เกิดการระคายเคือง ตาแดงและปวดตาได้  
- การกลืนหรือกินเข้าไป ท าให้เกิดการระคายเคือง ท าให้เกิดอาการปวด
ศีรษะ วิงเวียนศีรษะ และมีอาการเซื่องซึม  
- จะไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับสารอย่าง
เหมาะสม  
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ชื่อสารเคมี  Formaldehyde Solution  

หน่วยงานที่ใช้  - พยาธิวิทยากายวิภาค  
- ห้องเก็บศพ 
- ห้องผ่าตัด  

ประเภทสารเคมี  ของเหลวไวไฟ มีพิษกัดกร่อน 

การใช้ประโยชน์  รักษาสภาพชิ้นเนื้อไม่ให้เน่าเสีย 

การควบคุมปูองกัน  - สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่เหมาะสม สวมใส่หน้ากากปูองกันไอ
ระเหย ถุงมือปูองกันสารเคมี ชุดปูองกันสารเคมี หน้ากากบังหน้า  
- หลีกเลี่ยงการหายใจ การกลืนกิน การสัมผัสถูกผิวหนังและเสื้อผ้า 
- ปฏิบัติในตู้ดูดอากาศ (fume hood) 
- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณเก็บสารเคมี  
- ให้ล้างท าความสะอาดร่างกายให้ทั่วถึงหากสัมผัสสาร  
- ควรมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณท่ีมีการใช้สาร 
- ให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือท างานการสารนี้ให้ทราบถึงอันตรายและวิธี
ปูองกัน 

การจัดเก็บ - เก็บสารไว้ในบริเวณท่ีเย็น  
- เก็บห่างจากสารออกซิไดซ์  
- เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ  

การก าจัด การท าลาย เก็บไว้ในขวดสีชาจนกว่าจะใช้หมด  
กรณีหมดอายุ ส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะอันตราย)  
ภาชนะบรรจุทิ้งในขยะอันตราย  

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

- เป็นสารก่อมะเร็ง 
- ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 
ไอ เซื่องซึม และเกิดอาการน้ าท่วมปอด  
- หากเข้าตาจะท าให้ระคายเคือง ตาแดง และปวดตา  
- หากกลืนหรือกินเข้าไปจะท าให้เกิดการระคายเคือง ปวดศีรษะ วิงเวียน
ศีรษะ และมีอาการเซื่องซึม  
- ห้ามทิ้งลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย แหล่งน้ าหรือดิน  

การปฐมพยาบาล - ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ปุวยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้
ผู้ปุวยอยู่ในท่านั่ง น าส่งไปพบแพทย์  
- ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้ผู้ปุวยบ้วนล้างปากด้วยน้ า น าส่งไปพบแพทย์  
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ล้างทันทีด้วยน้ าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาท ี
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พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก น าส่งไปพบแพทย์  
- ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ล้างตาทันทีด้วยน้ าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที 
น าส่งไปพบแพทย์ 

การก าจัดกรณีรั่วไหล วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล 
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่เหมาะสม 
- ให้หยุดการรั่วไหล ถ้าสามารถท าได้โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย 
- ให้เก็บส่วนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพ่ือน าไปก าจัด  
- ล้างบริเวณสารหกรั่วไหล หลังจากสารเคมีถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว  
- ปูองกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหลไหลลงสู่ท่อระบายน้ า แหล่งน้ า 
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ชื่อสารเคมี  Xylenes  

หน่วยงานที่ใช้  พยาธิวิทยากายวิภาค  

ประเภทสารเคมี  ของเหลวไวไฟ  

การใช้ประโยชน์  ใช้ฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการ ใช้ล้างสไลด์  

การควบคุมป้องกัน  - เฝูาระวังการสัมผัสโดยสวมใส่อุปกรณ์ปูองกัน หน้ากาก ถุงมือ เสื้อกาวน์ 
แว่นตานิรภัย 
- ระวังไมห่ายใจเอาไอระเหย การสัมผัสถูกตา, ผิวหนัง 
- ปฏิบัติในตู้ดูดอากาศ (fume hood) 

การจัดเก็บ  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
- เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง  
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ  
- เก็บห่างจากความร้อน และแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด  

การก าจัด การท าลาย เก็บไว้ในขวดสีชาจนกว่าจะใช้หมด 
xylene ที่ใช้แล้วให้เทใส่ถังที่ก าหนดเพ่ือส่งก าจัด (ขยะเคมี) 
กรณีหมดอายุ ส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะเคมี) 
ภาชนะบรรจุทิ้งในขยะอันตราย 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

- มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้เกิดอาการความจ าเสื่อม 
หวาดกลัว กระวนกระวาย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ทรงตัวล าบาก 
คลื่นไส้อาเจียน ผิวหนังแห้ง และเกิดโรคผิวหนัง มักพบเป็นโรคไตร่วมด้วย 
- ท าลายไต, ตับ, ระบบหายใจ และระบบประสาท  
- เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ าดื่มและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า  
- ห้ามทิ้งลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย แหล่งน้ าหรือดิน  

การปฐมพยาบาล - ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ปุวยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้า
หายใจติดขัดให้รีบน าส่งแพทย์  
- ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป กระตุ้นให้ผู้ปุวยอาเจียนและรีบน าส่งพทย์ทันที  
- ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ าและสบู่  
- ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ าปริมาณมาก ๆ และน าส่งแพทย์
ทันที 
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ชื่อสารเคมี  Thinner  

หน่วยงานที่ใช้  งานซ่อมบ ารุง 

ประเภทสารเคมี  สารท าละลาย เป็นของเหลวไวไฟมาก มีกลิ่นฉุน 

การใช้ประโยชน์  ผสมใส่สี ล้างท าความสะอาดสี  

การควบคุมปูองกัน  1. ปูองกันการเกิดอัคคีภัยและการลุกไหม้โดยการเก็บในภาชนะท่ีปิดมิดชิด 
มีการระบายอากาศดี ไม่เก็บไว้ใกล้กับแหล่งความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ 
2. หลีกเลี่ยงการสูดดมและสัมผัสโดยตรง 
3. ควรสวมถุงมือ หน้ากาก ตามความเหมาะสมขณะปฏิบัติงาน 
4. กรณีสัมผัสสารล้างท าความสะอาดด้วยน้ ากรณีเข้าตาให้ถ้าด้วยน้ าไหล
ผ่านนาน 15 นาที 

การจัดเก็บ  วางบนชั้นที่มีระบบระบายอากาศที่ดี เก็บห่างจากแสง  ไฟ และความร้อน  

การก าจัด การท าลาย  ภาชนะบรรจุทิ้งในขยะอันตราย  

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

- การสูดดมระยะยาวจะท าให้มีอาการเสพติด และมีผลต่อเม็ดเลือด ระบบ
ประสาท ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  
- การสัมผัสสารท าให้เกิดการระคายเคือง ท าลายเนื้อเยื่อ หรือแผลไหม้ 
ผิวหนังได ้
- การสัมผัสถูกตา จะมีฤทธิ์กัดกร่อน ท าให้เกิดการระคายเคืองรุนแรง เป็น
แผลแสบไหม้ อาจท าให้มองไม่เห็นถึงข้ันตาบอดได้ 
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ชื่อสารเคมี  Sodium Hypochlorite  

หน่วยงานที่ใช้  เคหะบริการ 

ประเภทสารเคมี  วัตถุกัดกร่อน  

การใช้ประโยชน์  ใช้เป็นสารท าความสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับฟอกขาวและขจัดคราบ
สกปรกที่มีประสิทธิภาพส าหรับผ้าขาว  

การควบคุมป้องกัน  - ท าการเคลื่อนย้ายในที่โล่ง  
- ใส่แว่นตานิรภัย สวมถุงมือ สวม Mask  
- ล้างท าความสะอาดร่างกายหลังท าการเคลื่อนย้าย 

การจัดเก็บ  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด  
- เก็บในที่แห้ง เย็น และมีการระบายอากาศที่ดี  
- เก็บให้ห่างจากแสง และสารเคมีอ่ืน  
- อย่าผสมสารนี้หรือท าให้สารนี้ปนเปื้อนกับแอมโมเนีย, ไฮโดรคาร์บอน, 
กรด, แอลกอฮอล์ และอีเธอร์  

การก าจัด การท าลาย  ภาชนะบรรจุทิ้งในขยะอันตราย  
กรณหีมดอายุส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะอันตราย)  

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

- การหายเข้าไปจะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดิน
หายใจ  
- การสัมผัสถูกผิวหนัง จะท าให้เกิดการระคายเคืองปานกลาง และเกิดผื่น
แดงบนผิวหนัง  
- การสัมผัสถูกตาจะท าให้ระคายเคืองอย่างรุนแรง  
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ชื่อสารเคมี  Hydrocarbon Compound 

หน่วยงานที่ใช้  เคหะบริการ 

ประเภทสารเคมี  เป็นสารละลาย ไม่ลุกติดไฟ 

การใช้ประโยชน์  เป็นผลิตภัณฑ์สาหรับดันฝุุน ช่วยไม่ให้ฝุุนเกาะติดบนผิว ท าความสะอาด
ง่าย และรักษาพ้ืนผิวให้มีความเงางาม  

การควบคุมป้องกัน  ล้างบริเวณสารหกรั่วไหล หลังจากสารเคมีถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว สวม
ใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่เหมาะสมสวมถุงมือ สวม Mask สวมเท้าบทู
ขณะใช้งานทุกครั้ง  
ถ้าสัมผัสทางผิวหนังให้ล้างด้วยน้ าสะอาด  

การจัดเก็บ  - เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด  
- เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศเพียงพอ  
- เก็บห่างจากเปลวไฟ ประกายไฟ และแหล่งจุดติดไฟ  

การก าจัด การท าลาย ภาชนะบรรจุทิ้งในขยะอันตราย 
กรณีหมดอายุ ส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะอันตราย)  

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม  
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ชื่อสารเคมี  น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า 
 - Hydrochloric acid 
 - Citric acid 
 - Ethoxylated alcohol 

หน่วยงานที่ใช้  งานเคหะบริการ 

ประเภทสารเคมี  สารละลาย 

การใช้ประโยชน์  ใช้เช็ดถูท าความสะอาดประจ าวัน 

การควบคุมป้องกัน  1. เก็บให้มิดชิด 
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ให้ใส่ถุงมือ รองเท้าบูทขณะใช้งาน 
3. ระวังอย่าให้เข้าตา 
4. หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ าสะอาด 
5. ถ้าสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยน้ าสะอาด 
6. ห้ามทิ้งภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ลงแหล่งน้ า 

การจัดเก็บ  - เก็บในบริเวณท่ีเย็นและแห้ง ภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 
- ปิดฝาภาชนะเม่ือไม่ใช้  

การก าจัด การท าลาย  ภาชนะบรรจุทิ้งเป็นขยะรีไซเคิล  
กรณีหมดอายุ ส่งก าจัด ณ โรงพักขยะ (ขยะอันตราย) 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม  

ระคายเคืองต่อผิวหนังที่สัมผัสก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ 
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