
 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 

 

โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 



คู่มือการจดัการสารเคมี สารพษิ ขยะอนัตราย ที�มี/ใช้ในโรงพยาบาล 

ลาํดบั ชื�อผลิตภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพษิเบื �องต้น/การป้องกนั การเกบ็รักษา 
 Methanol Fir Slide CBC เพื�อให้ cell คง

สภาพ 
�.ถ้าดื�มคือ จะทําให้เกิดอาการ
คลื�นไส้อาเจียนและปวดท้อง 
�.ถ้าเข้าตาคือ จะทําให้ผู้ ป่วยมี
อาการพร่ามวั 
�.ถ้าสดูดมจะทําให้ ปวดศรีษะ 
เวียนศรีษะ อ่อนเพลยี 
�.ถ้าสมัผสัผิวหนัง ไอระเหย
ของเหลวสารนี �จะทําให้เกิดการ
สญูเสยีชั �นไขมนัของผวิหนงั ทําให้
ผิวแห้งแตกเกิดผื�นแดง 

�.ถ้าสดูดม เคลื�อนย้ายไปที�อากาศบริสทุธิ� 
�.ถ้าสมัผสัผิวหนังล้างด้วยนํ �าสะอาด 
�.ถ้าสมัผสัตา ล้างด้วยนํ �าสะอาด 
�.ถ้ากลนืกินให้ดื�มนํ �าสะอาดหนึ�งหรือสองแก้ว 

�.เก็บสารเคมีในภาชนะที�ปิด
สนิทรักษาอณุหภมูิห้องในที�
แห้งเน้นและอากาศถ่ายเทได้
สะดวกเก็บห่างจากความร้อน
และประกายไฟ 

 

 

  



 

ลาํดบั ชื�อผลิตภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพษิเบื �องต้น/การป้องกนั การเกบ็รักษา 
 Tuluenc ใช้ในการรักษาสภาพของ

ปัสสาวะให้คงสภาพในการ
ตรวจวิเคราะห์ 

�.ของเหลวและไอระเหย ไวไฟสงู 
�.อาจเป็นอนัตรายถงึตายได้เมื�อ
กลนืกินและผา่นเข้าไปทางช่องลม 
�.ระคายเคอืงต่อผิวหนงัมาก 
�.อาจทําให้ง่วงซมึ มึนงง 
�.อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพนัธ์ุ
หรือทารกในครรภ์ 
�.อาจทําอนัตรายตอ่อวยัวะเมื�อรับ
สมัผสัเป็นเวลานานหรือสมัผสัซํ �า 

�.ถ้าสดูดม คือ เคลื�อนย้ายไปยงัที�อากาศบริสุทธิ� 
�.ถ้าสมัผสัผิวหนัง คอื ล้างด้วยนํ �าและสบู่เพื�อความ
ไม่ประมาทถ้าการระคายเคอืงที�ผวิหนงัยงัคงอยู่ให้
โทรตามแพทย์ 
3.ถ้าสมัผสัตาคือ ล้างด้วยนํ �าเพื�อความไมป่ระมาท 
ถ้าระคายเคืองที�ตายงัคงอยูใ่ห้ปรึกษาผู้เชี�ยวชาญ 
�.ถ้ากลนืกินคอื ดื�มนํ �าหนึ�งถึงสองแก้วแล้วปรึกษา
แพทย์ 
 

�.สภาพการเก็บคือเก็บในที�
เยน็แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี 
�.เก็บภาชนะบรรจใุห้ปิดแน่น 

 

 

 



 

ลาํดบั ชื�อผลิตภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพษิเบื �องต้น/การป้องกนั การเกบ็รักษา 

 นํ �ายาล้าง Suction 

 
 
 
 
 
 
Chlorox (Sodium hypochloril �� % ) 

�.ล้างทําความสะอาด Suction 
�.สลายสารอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
�.ล้างทําความสะอาดคลองราก
ฟัน 

 

�.ระคายเคอืงต่อดวงตาและเนื �อเยื�อ 
�.อนัตรายหากกลนื 
�.อาจก่อให้เกิดอาการแพ้หากมีการ
สดูดมหรือสมัผสั 
 
 
 
�.ระคายเคอืงต่อเนื �อเยื�ออ่อนเกิด
อาการ แสบ,burn 

�.หลกีเลี�ยงการสมัผสั 
�.หากสมัผสัโดนควรล้างด้วยนํ �าสะอาดตาม 
�.ควรสวมถงุมือ แว่นตา ขณะต้องสมัผสัสาร 
�.หากสมัผสัตาให้ล้างด้วยนํ �า �� นาทีแล้วพบแพทย์ 
�.หากสมัผสัผวิหนงัให้ล้างด้วยนํ �าสบู่ 
�.หากกลนื ห้ามทําให้อาเจียน ให้รีบพบแพทย์ 
 
�.หากสมัผสัโดนเนื �อเยื�ออ่อนให้ล้างตามด้วยนํ �า
สะอาดแล้วสง่พบแพทย์ 

�.เก็บในที�มีฝาปิดมิดชดิ 
�.เก็บในที�เย็น 
 
 
 
 
 
 
�.เก็บในภาชนะมีฝาปิดมิดชิด 
�.ห้ามสดูดม 

 

 



 

ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน ์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การปอ้งกนั การเก็บรักษา 

 สเปรย์ด้ามกรอฟัน 
 
 
 
 
 
 
 
ผงซักฟอก 

�.ทําความสะอาดด้ามกรอ 
�.หลอ่ลื�นด้ามกรอฟัน 

 
 
 
 
 
ใช้ซกัผ้า 

�.กระป๋องมีแรงดนัสงูสามารถระเบิด
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
�.เมื�อกินเข้าไปก็อาจทําให้มีอาการ
คลื�นไส้ อาเจียน ท้องเดนิ หรืออาจ
ทําให้เกิดการระคายเคืองตอ่เยื�อบุ
ทางเดินอาหารได้ถ้ามีสว่นผสมของ
ด่างอยู่ด้วย 

�.ทิ �งเป็นขยะอนัตราย 
�.หลกีเลี�ยงเปลวไฟ 

 
 
 
 
 
1. รีบทาํให้ผู้ป่วยอาเจยีน เพื�อขบัพษิออก 

�.เก็บในที�อณุหภูมิตํ�ากว่า  
�� ˚c 
�.หลกีเลี�ยงการสมัผสัเปลวไฟ 
 
 
 
 
 
�.เก็บในที�มิดชดิห้ามให้เด็ก
เลน่ 
�.เขยีนที�ข้างกล่องให้ชดัเจน 
�.สารเคมีที�มีพษิควรเก็บไว้ใน
ที�เฉพาะและปิดให้มิดชิด ไม่
ควรวางปะปนกบัอาหารที�กิน
หรือวางในตู้กบัข้าว 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน ์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การปอ้งกนั การเก็บรักษา 

 นํ �ามันเบนซิน 
 
 
 
 
 
 

ใสเ่ครื�องตดัหญ้า เครื�องพ่น 
ULV , ใสเ่ครื�องสามล้อ 

 
 
 
 
 

ถา้กินเขา้ไปอาจทาํให้อาเจียน ปอดบวม
นํ�า วิงเวยีน ชีพจรเบาและเตน้ไม่
สมํ�าเสมอ ชกั หรืออาจทาํให้ปอดอกัเสบ
ไดถ้า้สาํลกัเขา้ไปในปอด และอาจทาํให้
เกิดอาการเป็นพิษเรื�อรัง เช่น ผูป่้วยจะมี
อาการปวดศีรษะ ซึม ตามวั มือเยน็และ
ชา อ่อนเพลยี ความจาํเสื�อม ใจสั�น 
ความคิดสบัสน ซีด เจบ็ในปาก 
 
 
 
 
 

�.รีบทําให้ผู้ป่วยอาเจียน เพื�อขบัพิษออก 
�.ถ้ามียากระตุ้นอาเจียน เช่น ไอพีแคกนํ �าเชื�อม ให้
กินครั �งละ 15-30 มล. เดก็โตให้ 15 มล. และให้ดื�ม
นํ �าตามไป 1 แก้ว ถ้ายงัไม่อาเจยีนภายใน 20 นาที ก็
ให้กินซํ �าอีกครั �ง 
�.ถ้าไม่มียา ให้ผู้ป่วยดื�มนํ �า 1 แก้ว แล้วใช้นิ �วล้วงเข้า
ไปเขี�ยที�ผนงัลาํคอเพื�อกระตุ้นให้อาเจยีน ถ้ายงัไม่
ได้ผลให้ทําซํ �าอีกครั �ง ควรเก็บเศษอาหารที�อาเจยีน
ไว้สง่ตรวจวิเคราะห์ วิธีนี �จะได้ผลดี แต่ต้องรีบทํา
ภายใน 1 ชั�วโมงหลงัจากกินสารพิษเข้าไป และไม่
ต้องทําหากผู้ป่วยมีอาการอาเจียนเองอยู่แล้ว 
�.ถ้าไม่มียา ให้ผู้ป่วยดื�มนํ �า 1 แก้ว แล้วใช้นิ �วล้วงเข้า
ไปเขี�ยที�ผนงัลาํคอเพื�อกระตุ้นให้อาเจยีน ถ้ายงัไม่
ได้ผลให้ทําซํ �าอีกครั �ง ควรเก็บเศษอาหารที�อาเจยีน
ไว้สง่ตรวจวิเคราะห์ วิธีนี �จะได้ผลดี แต่ต้องรีบทํา
ภายใน 1 ชั�วโมงหลงัจากกินสารพิษเข้าไป และไม่
ต้องทําหากผู้ป่วยมีอาการอาเจียนเองอยู่แล้ว 

�.ควรเก็บนํ �ามนัเบนซินให้
มิดชิดหรือให้สงูพ้นจากมือเดก็
เพื�อป้องกนัการหยบินํ �ามนั
เบนซนิมากิน 
�.เขียนฉลากให้ชดัเจน 
�.นํ �ามนัเบนซนิที�มีพษิควรเก็บ
ไว้ในที�เฉพาะและปิดให้มิดชิด 
ไม่ควรวางปะปนกบัอาหารที�
กินหรือวางในตู้กบัข้าว 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน ์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การปอ้งกนั การเก็บรักษา 

 แดมทริน-เอสพ ี(Damthrin-SP) 
 
 
 
 

1.ใช้ปอ้งกนัและกําจดัยุงใน
บ้านเรือน หรืออาคารสถานที� 

 
 
 
 

�.ห้ามรับประทาน 
�.ต้องใช้ด้วยความระมดัระวงัขณะ
ฉีดพ่นควรอยู่เหนือลมต้องระวงัมิให้
เข้าตา ปาก จมูก ถกูผิวหนงัและ
เสื �อผ้า 
�.หลงัการพ่น แดมทริน-เอสพ ี
เสร็จแล้วต้องอาบนํ �าเปลี�ยนเสื �อผ้า
ก่อนรับประทานอาหาร ดื�มนํ �า หรือ 
สบูบหุรี�และซกัชุดที�สวมทํางานให้
สะอาด 
�.ขณะฉีดพ่น แดมทริน-เอสพ ี ให้
ผู้ที�ไม่เกี�ยวข้องกบัการฉีดพ่นออก
จากบริเวณที�ฉีดพ่น                     
แดมทริน-เอสพแีละไม่เข้าไปใน
บริเวณนั �น จนกว่าบริเวณที�ฉีดพ่นจะ
แห้งสนิท 
 
 
 
 

�.หากถกูผวิหนงั ให้ล้างออกด้วยนํ �าจํานวนมากๆ 
ถ้าเปื �อนเสื �อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี�ยนใหม่ทนัที 
�.หากสดูดม      ให้นําผู้ ป่วยออกจากบริเวณที�ใช้ 
แดมทริน-เอสพ ี
�.หากเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยนํ �าสะอาดจนอาการ
ระคายเคืองทุเลา หากไม่ทเุลาให้รีบไปพบแพทย์ 
�.หากกลนืกิน แดมทริน-เอสพ ีห้ามทาํให้
อาเจยีนให้รีบนําส่งแพทย์พร้อมภาชนะ บรรจุ 
ฉลาก หรือใบแทรกของ แดมทริน-เอสพ ี

เก็บให้มิดชิดห่างจากเด็ก 
อาหาร และสตัว์เลี �ยง 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน ์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การปอ้งกนั การเก็บรักษา 

 นํ �ายาฉีดยุง อแวนซ่า 
 
 
 
 

ใช้ปอ้งกนัและกําจัดยงุใน
บ้านเรือนหรืออาคารสถานที� 

 
 
 
 

�.ห้ามรับประทาน 
�.ต้องใช้ด้วยความระมดัระวงั ขณะ
ฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวงัมิให้
เข้าตา ปาก จมูก หรือถกูผวิหนงัและ
เสื �อผ้า 
�.หลงัการพ่น อแวนซ่า เสร็จแล้ว
ต้องอาบนํ �า เปลี�ยนเสื �อผ้าก่อน
รับประทานอาหาร ดื�มนํ �า หรือสบู
บหุรี� และซกัชุดที�สวมทํางานให้
สะอาด 
4.ห้ามฉีดพ่นในห้องที�มีเด็กอ่อน หรือ
ผู้ ป่วย 
�.ขณะทําการฉีดพ่น อแวนซ่า ใน
อาคาร ให้ผู้ที�ไม่เกี�ยวข้องกบัการฉีด
พ่นออกจากบริเวณที�ฉีดพ่น    
อแวนซ่า และไม่เข้าไปในบริเวณนั �น
จนกว่าบริเวณที�ฉีดพ่นจะแห้งสนิท 
�.ภาชนะบรรจ ุ อแวนซ่า  เมื�อใช้
หมดแล้วต้องทําลาย ห้ามนําไป
บรรจสุิ�งอื�นใดและห้ามนําไปเผาไฟ
จะเกิดอนัตราย 
�.ห้ามทิ �ง อแวนซ่า หรือล้างภาชนะ
บรรจ ุอปุกรณ์ หรือเครื�องพ่นลงใน
แม่นํ �า ค ูคลอง แหลง่นํ �าสาธารณะ 
 

�.หากถกูผวิหนงัให้ล้างออกด้วยนํ �าจํานวนมากๆ ถ้า
เปื �อนเสื �อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี�ยนใหม่ทนัท ี
�.หากสดูดม ให้นําผู้ป่วยออกจากบริเวณที�ใช้  
อแวนซ่า 
�.หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยนํ �าสะอาดจนอาการ
ระคายเคืองทุเลาหากไม่ทเุลาให้รีบไปพบแพทย์ 
�.หากกลนืกิน อแวนซ่า ห้ามทําให้อาเจียน ให้รีบ
นําสง่แพทย์ พร้อมภาชนะบรรจ ุ ฉลาก หรือใบแทรก
ของ อแวนซ่า 

เก็บให้มิดชิดห่างจากเด็ก 
อาหาร สตัว์เลี �ยง และเปลวไฟ 
ห้ามนําไปใช้ทางการเกษตร 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน ์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การปอ้งกนั การเก็บรักษา 

 ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดอเนกประสงค์ � 
เอ็ม (General Purpose Cleaner) 
 
 
 

1.ใช้ทําความสะอาดพื �นผิวทั�วไป
ภายในบ้านช่วยให้พื �นผวิสะอาด 
ให้กลิ�นหอม สามารถขจดัคราบ
สกปรก คราบเขม่าและเศษดนิ
ทรายทําให้พื �นสะอาด สามารถ
ผสมแบบเจอืจางเพื�อให้เหมาะ
กบัการทําความสะอาดพื �นผวิ
ภายในบ้าน รวมทั �งพรมนํ �ามนั 
กระเบื �อง พื �นไม้ อา่งอาบนํ �า หิน
อ่อน ตู้  ผนงัที�ล้างทําความ
สะอาดได้ ไม้ทาส ีและลกูบิด
ประต ู

 
 
 

�.ห้ามรับประทาน 
�.ระวงัอยา่ให้เข้าตา 
�.ผู้ที�แพ้สารเคมีง่ายควรสวมถงุมือ
ยาง ขณะใช้งาน 
�.ห้ามทิ �งผลิตภันฑ์ทําความสะอาด
อเนกประสงค์ � เอม็หรือภาชนะ
บรรจลุงในแม่นํ �า คคูลอง แหลง่นํ �า
สาธารณะ 

�.หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยนํ �าสะอาดจํานวน
มากๆจนอาการระคายเคอืงทุเลา หากไม่ทเุลาให้ไป
พบแพทย ์
�.หากกลนืกินผลิตภนัฑ์ทําความสะอาด
อเนกประสงค์ � เอม็ ห้าม ทําให้อาเจยีน ให้ดื�มนํ �า
หรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนําผู้ป่วยไปพบแพทย์
ทนัที พร้อมกบัภาชนะบรรจ ุและฉลากของผลิตภนัฑ์
ทําความสะอาดอเนกประสงค์ � เอ็ม 

ปิดฝาให้สนิท เก็บให้มิดชิด
ห่างจากเด็ก อาหาร และสตัว์
เลี �ยง 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน ์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การปอ้งกนั การเก็บรักษา 

 ผลติภณัฑ์ดบักลิ�นและฆ่าเชื �อ (ไฮโดโซ) 
 
 
 

ผสม ผลติภณัฑ์ดบักลิ�นและฆ่า
เชื �อ ไฮโดโซ � สว่น ต่อ นํ �า �-� 
สว่น ใช้ผ้าชบุนํ �ายาที�ผสมแล้ว 
บิดให้แห้งพอประมาณ ถตูาม
พื �นให้ทั�วไม่ต้องล้างนํ �าซํ �า หรือ
ใช้กระบอกฉีด ฉีดตามฝาผนงั
ห้องหรือทางเดนิก็ได้ 

 
 
 

�.ห้ามรับประทาน 
�.ระวงัอยา่ให้เข้าตา ถกูผวิหนงัและ
สดูดม 
�.ขณะใช้ควรสวมถงุมือยาง รองเท้า
ยาง และภายหลงัการใช้หรือหยิบจบั
ควรล้างถงุมือยางรองเท้ายางและ
มือด้วยนํ �าและสบู่ทกุครั �ง 
�.ภาชนะบรรจทุี�ใช้หมดแล้ว ควร
ทําลายทิ �ง ห้ามทิ �งผลิตภณัฑ์ดบั
กลิ�นและฆ่าเชื �อ ไฮโดโซ ลงแม่นํ �า คู
คลองแหลง่นํ �าสาธารณะ 

�.หากถกูผวิหนงั ให้ล้างออกด้วยนํ �าจํานวนมากๆ 
หากเปื �อนเสื �อผ้าให้รีบถอดออก แล้วล้างร่างกาย
ด้วยนํ �าและสบู่ทุกครั �ง 
�.หากเข้าตาให้ล้างด้วยนํ �าสะอาด จนอาการระคาย
เคอืงทุเลาหากไม่ทเุลาให้รีบไปพบแพทย์ 
�.หากกลนืกิน ผลติภณัฑ์ดบักลิ�นและฆ่าเชื �อ ไฮโด
โซ 
ห้ามทําให้อาเจียน ให้ดื�มนํ �าหรือนมมากๆ เพื�อเจือ
จาง แล้วรีบนําผู้ป่วยสง่แพทย์ทนัที พร้อมภาชนะ
บรรจ ุฉลาก หรือใบแทรกของผลิตภณัฑ์ดบักลิ�นและ
ฆ่าเชื �อ ไฮโดโซ 

ปิดฝาให้สนิททุกครั �ง เก็บให้
ห่างจากมือเดก็ อาหาร สตัว์
เลี �ยง เปลวไฟ และความร้อน 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน ์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การปอ้งกนั การเก็บรักษา 

 สบู่เหลวล้างมือ(Liquid Hand Soap)  
3 เอม็ 
 
 
 
 
 
 
 
ผลติภณัฑ์ล้างห้องนํ �าฆ่าเชื �อโรค � เอ็ม 

สบู่เหลวล้างมือ ใช้ทําความ
สะอาดมือ ชําระล้างสิ�งสกปรก 
ให้กลิ�นหอม 
 
 
 
 
 
 
ใช้ทําความสะอาดคราบหนกั
หรือคราบทั�วไปบริเวณห้องนํ �า
ฝาผนงั และเครื�องสขุภณัฑ์ 
 
 

�.ห้ามรับประทาน 
�.ระวงัอยา่ให้เข้าตา 
�.หากเกิดอาการแพ้ และระคาย
เคอืง ควรหยดุใช้ทนัทีและรีบปรึกษา
แพทย์ 
 
 
 
�.ห้าม รับประทาน 
2.ระวงัอยา่ให้เข้าตา ถกูผิวหนงัหรือ
สดูดม 
�.ขณะใช้ให้สวมถงุมือยาง รองเท้า
ยาง และภายหลงัการใช้หรือหยิบจบั 
ควรล้างถงุมือยาง รองเท้ายางและ
มือด้วยนํ �าและสบู่ทกุล้าง 
�.ห้าม ทิ �งผลิตภณัฑ์หรือภาชนะ
บรรจลุงในแม่นํ �า ค ูคลอง แหลง่นํ �า
สาธารณะ 
 
 
 

�.หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยนํ �าสะอาดจํานวน
มากๆจนอาการระคายเคอืงทุเลา หากไม่ทเุลาให้ไป
พบแพทย ์
�.หากกลนืกิน ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดื�มนํ �าหรือนม
ปริมาณมากๆ แล้วรีบนําผู้ป่วยไปพบแพทย์ทนัที 
พร้อมด้วยภาชนะบรรจ ุและฉลากของ � เอ็ม สบู่
เหลวล้างมือ 
 
�.หากถกูผวิหนงัให้ล้างออกด้วยนํ �าจํานวนมากๆ 
หากเปื �อนเสื �อผ้าให้รีบถอดออก แล้วล้างร่างกาย
บริเวณนั �นด้วยนํ �า และสบู่ทกุครั �ง 
�.หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยนํ �าสะอาด จนอาการ
ระคายเคืองทุเลา หากไม่ทเุลาให้ไปพบแพทย ์
�.หากกลนืกินผลิตภณัฑ์ ห้าม ทําให้อาเจียน ให้ดื�ม
นํ �าหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนําผู้ป่วยสง่แพทย์
ทนัทีพร้อมด้วยภาชนะบรรจ ุและฉลากของ
ผลติภณัฑ์ 

เก็บในที�เยน็ แห้ง พ้นจากมือ
เดก็ หลีกเลี�ยงความร้อนและ
แสงแดด 
 
 
 
 
 
ปิดฝาให้สนิททุกครั �ง เก็บในที�
มิดชิด ห่างจากมือเดก็ อาหาร
และสตัว์เลี �ยง 

 

 



 

ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน ์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การปอ้งกนั การเก็บรักษา 

 ผลติภณัฑ์ดนัฝุ่ น � เอ็ม 
(Mop Dressing) 
 
 
 

สาํหรับเก็บฝุ่ นด้วยไม้ม็อบ 
ผลติภณัฑ์ดนัฝุ่ น � เอ็มที�บรรจุ
ใสก่ระบอกฉีด ฉีดลงบนม็อบ
สาํหรับดนัฝุ่ นให้ดนัไปทิศทาง
เดยีวกนั เมื�อถงึจุดปลายสดุไม่
ควรยกม็อบ ให้ดนัม็อบหมนุ
กลบั ��� องศา กลบัไปใน
บริเวณที� ไม่ได้ทําความสะอาด 
สาํหรับเก็บฝุ่ นบนพื �นผิวทั�วไป 
สเปรย์ผลิตภัณฑ์ดนัฝุ่ น � เอ็ม 
บนผ้าสะอาดแล้วเช็ดพื �นผวิที�
ต้องการเก็บฝุ่ น จากนั �นเชด็ด้วย
ผ้าสะอาดอีกครั �ง 

 
 
 

�.ห้ามรับประทาน 
�.ระวงัอยา่ให้เข้าตา ถกูผวิหนงั หรือ
สดูดม 
�.ขณะใช้ ควรสวมถงุมือยาง และ
ภายหลงัการใช้หรือหยิบจบั ควรล้าง
ถงุมือยางและมือด้วยนํ �าและสบู่ทุก
ครั �ง 
�.ห้ามทิ �ง ผลิตภณัฑ์ดนัฝุ่ น � เอ็ม
หรือภาชนะบรรจลุงในแม่นํ �า คคูลอง 
แหลง่นํ �าสาธารณะ 

�.หากถกูผวิหนงัให้ล้างออกด้วยนํ �าจํานวนมากๆ
หากเปื �อนเสื �อผ้าให้รีบถอดออก แล้วรีบล้างด้วยนํ �า
และสบู่ทุกครั �ง 
�.หากเข้าตา ให้ล้างออกด้วยนํ �าสะอาด จนอาการ
ระคายเคืองทุเลา หากไม่ทเุลา ให้ไปพบแพทย์ 
�.หากได้รับพิษจากการสดูดมให้รีบนําผู้ ป่วยออกไป
ยงับริเวณที�มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากไมทุ่เลาให้
นําผู้ป่วยสง่แพทย์ทนัที 
�.หากกลนืกิน ผลติภณัฑ์ดนัฝุ่ น � เอ็ม 
ห้ามทําให้อาเจียน ให้ดื�มนํ �าหรือนมปริมาณมากๆรีบ
นําผู้ป่วยสง่แพทย์ทนัที พร้อมด้วยภาชนะบรรจแุละ
ฉลากของผลติภณัฑ์ดนัฝุ่ น � เอ็ม 

เก็บในที�มิดชดิ ห่างจากเด็ก
อาหาร และสตัว์เลี �ยง 
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 Virkon - นํ�ายาฆา่เชื�อและยาฆา่เชื�อ 
 
 
 

1.ทําลายเชื �อบนเครื�องมือแพทย์
และ พื �นผวิที�เสี�ยงต่อการ
แพร่กระจายของเชื �อ ระยะเวลา
แช่ ไม่เกิน �� นาที ล้างนํ �า
สะอาดอกีครั �งหลงัการแช่ 
�.เวอร์คอน � กรัม � ซองผสม
นํ �าประปาสะอาด � ลิตรได้
ความเข้มข้น �.� % ถ้ามีการ
ปนเปื �อนสงูให้ใช้ความเข้มข้น  
� %  
�.ทําลายเชื �อไวรัส �� ชนิด 
(รวมทั �ง เอดส ์ไวรัสตบัอกัเสบ บี 
ไข้หวดันกทําลายแบคทีเรีย และ
เชื �อรา ภายในเวลาไม่เกิน �� 
นาที ไม่มีกลิ�นเหม็นของคลอรีน) 
�.ปลอดภยัตอ่ระบบนิเวศน์ และ
ระบบบําบดันํ �าเสยีเมื�อใช้งาน
ตามปรกตวิิธี 
 

�.ห้ามรับประทาน 
ข้อควรระวงั : ไม่ควรแช่โลหะนาน
เกิน �� นาที 

�.ห้ามทําให้ผู้ป่วยอาเจียน ควรให้ผู้ป่วยกินยาลด
กรดหรือนํ �าดา่ง อย่างใดอย่างหนึ�ง เช่น นํ �าปนูใส
ผสมนํ �ามากๆ แล้วให้ผู้ป่วยดื�มนํ �านมหรือนํ �าข้าว. 

เก็บในที�มิดชดิ ห่างจากมือเด็ก 
อาหาร สตัว์เลี �ยง 
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 ทินเนอร์(thinner)โทลอูีน(toluene) 
ลกัษณะทางกายภาพ: เป็นของเหลวใส ไม่
มีส ีระเหยได้สามารถติดไฟ และเกิดระเบิด
ได้มีกลิ�นเฉพาะตวั 
 

ใช้ผสมในสทีาบ้าน รวมทั �งนํ �ายา
ล้างเลบ็และสารเคลอืบเงาเช่น
แลก็เกอร์ หรือวาร์นิช 

�.เมื�อได้รับในระยะสั �น ทําให้เกิดพิษ
เฉียบพลนั พบว่าในผู้ที�ได้รับใน
ปริมาณมากอาจหมดสติ ใน
ระยะเวลาไม่กี�นาที ในระยะแรกโทลู
อีนจะกระตุ้นประสาท ต่อมาจะมี
ฤทธิ�กดประสาท ทําให้เกิดอาการ
ปวดหวั มนึ งง รู้สกึอ่อนเพลยี ชกั 
กล้ามเนื �ออ่อนแรง มีผลต่อความจาํ 
รู้สกึคลื�นไส้และเบื�ออาหาร ถ้าได้รับ
โทลอูนีในปริมาณที�สงูยงัอาจทําให้
เสยีชีวิตได้ 
�.เมื�อได้รับโทลอูนีเป็นระยะ
เวลานานโดยเฉพาะในผู้ที�เสพติด
ประเภทดมกาวซึ�งสดูดมโทลอูนีเป็น
เวลาตั �งแต่ � ถงึ �� ปี พบว่ามีผลต่อ
สตปัิญญาและอารมณ์ผดิปกต ิทํา
ให้รู้สกึมีอารมณ์ เคลบิเคลิ �ม มึนเมา 
คล้ายคนเมาเหล้า ฉนุเฉียวง่าย 

ทินเนอร์ สามารถเข้าสูร่่างกายทางการหายใจและ
ซมึผ่านผิวหนงัได้ ก่อให้เกิดอาการพิษเมื�อเข้าสู่
ร่างกาย จงึควรระวงัไม่ให้สมัผสัโดยตรงควรสวม
หน้ากากและถงุมือปอ้งกนัสารเคมี ในกรณีที�สมัผสั
โดยไม่ได้ตั �งใจ เช่น  
�.จากการสดูดม ให้เคลื�อนย้ายไปสูอ่ากาศที�บริสทุธิ� 
�.หากสมัผสัทางผิวหนงั ให้ล้างบริเวณที�สมัผสัด้วย
สบู่และนํ �า  
�.หากเข้าตาให้ล้างตาด้วยนํ �าสะอาด เป็นเวลาอยา่ง
น้อย �� นาที หากมีอาการระคายเคือง ปวด มีนํ �าตา
ไหล ตาสู้แสงไม่ได้ ให้รีบพาไปพบแพทย์ 
�.นอกจากนั �นทินเนอร์ ซึ�งมีคณุสมบตัิติดไฟได้หาก
อยู่ใกล้เปลวไฟ เชน่ การสบูบุหรี� จะทําให้เกิดการลกุ
ไหม้ได้ 

เก็บในที�แห้งและเย็น มิดชิด 
ห่างจากเด็ก ห่างจากอาหาร
และสตัว์เลี �ยง ความร้อนเปลว
ไฟ 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การปอ้งกนั การเก็บรักษา 

 หมึกพิมพ ์
 

ใช้กบัเครื�องปริ �นเตอร์ เครื�องถ่าย
เอกสาร 

สามารถแทรกซมึผา่นระบบหายใจเข้าไปเกาะที�
เซลล์ปอด ถ้าได้รับในปริมาณมากที�จะสะสม
พอกพูนจนเกิดเป็นพงัผืดหรือแผลขึ �น นําไปสู่
อาการ หลอดลมอกัเสบ หอบหืด หรือถงุลมโป่ง
พอง ในหมึกพมิพ์จะมีสาร คาร์ชิโนเจน ซึ�งเป็น
สารก่อมะเร็ง 

�.ขณะที�เปลี�ยนถ่ายสารเคมี หรือผง
คาร์บอน ผู้ปฏิบตังิานควรใส่อปุกรณ์
คุ้มครองความปลอดภยั ได้แก่ถงุมือยาง 
ที�ครอบปาก(mask) 
2.การติดตั �งเครื�องถ่ายเอกสารไม่ควรตั �ง
ติดผนงัควรตั �งในห้องที�มีอากาศถ่ายเท
สะดวก 
�.ในห้องที�มีเครืองปริ �นเตอร์ ควรเป็น
ห้องที�อากาศถ่ายเทสะดวก 
 

ตลบัหมกึที�ใช้แล้ว ให้ทิ �งในถงัที�ตั �งไว้ใน
ห้องเก็บมลูฝอย รวบรวมไว้เพื�อให้
บริษัทภายนอนําไปกําจดั อย่างถกูวิธี 

 

 

 



 

ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การป้องกนั การเก็บรักษา 

 ปากกาเคมี ไซลนี 
 

เป็นอปุกรณ์สาํนกังาน �.สารที�เป็นของเหลว 
�.� รับประทานเข้าไป ทําให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อทางเดนิอาหารอย่าง
รุนแรง ทําให้มีการขบันํ �าลายออกมา
มาก มีเหงื�อออก คลื�นไส้อาเจียน 
ท้องร่วง ปวดท้อง เบื�ออาหารและอาจ
เกิดภาวะตบัอกัเสบชนิดผนักลบัได้ 
�.� การสมัผสัถกูผวิหนงัหรือดวงตา จะ
ทําให้เกิดการระคายเคือง เกิดแผลแสบ
ไหม้ และทําให้ผิวหนงัอกัเสบได้ 
�. สารที�เป็นไอระเหย 
�.� ทําให้เกิดการระคายเคืองตาได้ที�
ความเข้มข้น ��� ppm เป็นเวลา �� 
นาที 
�.� การสดูดมไอระเหยทําให้เกิดการ
ระคายเคืองทางเดินหายใจ หายใจ
ติดขดั เกิดภาวะปอดอกัเสบ ปอดบวม
นํ �าและมีเลอืดออกที�ปอดได้ 

�. ห้ามทําให้อาเจียน ห้ามให้กนินม
หรือนํ �ามนัย่อยสลายได้ ทําให้ผู้ ป่วย
หายใจสะดวก นําสง่แพทย์ 
�. ล้างผิวหนงัทนัทีด้วยนํ �าสะอาด
ปริมาณมากๆ และล้างด้วยนํ �าสบู่ตาม 
�. ล้างทนัทีด้วยนํ �าสะอาดปริมาณ
มากๆ อย่างน้อย �� นาที พร้อม
กระพริบตาถี�ๆ ขณะทําการล้างให้
นําสง่แพทย์ 
�. ให้เคลื�อนย้ายออกไปในที�อากาศ
บริสทุธิ� ถ้าผู้ป่วยหยดุหายใจให้ช่วย
ผายปอด ถ้าหายใจลําบากให้
ออกซิเจน นําสง่แพทย์ 

เก็บในสถานที�ที�มีการถ่ายเทอากาศดี 
ห่างจากแสงแดด แหล่งกําเนิด
ประกายไฟและความร้อนไม่ควรเก็บ
ในที�ที�อณุหภมูิสงูเกิน �� องศา 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การป้องกนั การเก็บรักษา 

 กาวตราช้าง เอธิล ไซยาโนอะคริ
เลต(ethyl 
cyanoacrylate ,ECA) 
 

กาวยึดตดิชนิดแห้งเร็วใช้ในการยดึติดกนั
ของพื �นผิววสัด ุ

�.สดูดมไอของสาร ทําให้ระคายเคือง
ต่อเนื �อเยื �อทางเดินหายใจ  
�.การสมัผสัสาร ผิวหนงัที�สมัผสักบัสาร
ยดึติดกนั เกิดการระคายเคือง 
�. สารเข้าตา ระคายเคืองที�ตา ทําให้
นํ �าตาไหลออกมามาก หรืออาจทําให้
เปลอืกตายึดตดิกนั 
�. กินเข้าไป จะทําให้เนื �อเยื �อ ในปาก
ยดึติดแน่น 

�. หากได้รับพิษจากการสดูดม ให้รีบ
นําผู้ ป่วยออกไปยงัที�มีบริเวณอากาศ
ถ่ายเทสะดวก หากไม่ทุเลาให้รีบไป
พบแพทย ์
�. หากถกูผิวหนงั อยา่พยายามดงึ
หรือแยกรอยที�ติดออกให้ล้างนํ �า
จํานวนมากๆแล้วค่อยๆดงึออก 
�. หากเข้าตาให้ล้างด้วยนํ �าสะอาด
จํานวนมากๆอยา่งน้อย �� นาที แล้ว
ไปพบแพทย์ 
�. หากกินเข้าไป ให้ตรวจดวู่าไม่มีสิ�ง
ใดอุดหลอดลมของผู้ป่วยและผู้ ป่วยมี
การหายใจปกตแิล้วรีบไปพบแพทย์ 

เก็บในภาชนะที�ปอ้งกนัอากาศในที�
แห้งและเย็น มิดชิด ห่างจากเดก็ ห่าง
จากอาหารและสตัว์เลี �ยง ความร้อน
และเปลวไฟ 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การป้องกนั การเก็บรักษา 

 นํ �ายาลบคาํผิด 
(methychiorohexana) 
 

ใช้ลบคาํผิด �.เป็นสารที�ติดไฟได้ง่าย จงึควร
หลกีเลี�ยงการนําสารนี �เข้าไปใกล้เปลว
ไฟ ประกายไฟ หรือบหุรี� 
�.สดูดมเข้าไป มีผลต่อระบบประสาท
สว่นกลาง ทําให้เกิดอาการระคายเคือง 
จมกู และลาํคอ เวียนศีรษะ มนึงง ง่วง
นอน 
�.สมัผสักบัผวิหนงั จําทําให้ผิวหนงัแห้ง 
�.เมื�อเข้าตา ทําให้เกิดอาการตาแดง 
�.รับประทานเข้าไป ทําให้คลื�นไส้ และ
หากสาํลกัอาจทําให้ปอดอกัเสบ 

�.เมื�อเกิดการลกุไหม้ให้ดบัด้วยเคมี
ชนิดแห้ง หรือนํ �ายาดบัเพลงิชนิดโฟม 
�.ใช้ในบริเวณที�มีการระบายอากาศด ี
หรือพยายามหลกีเลี�ยงไม่สดูดมนํ �ายา
โดยตรง หรือลดการสดูดมเข้าไป 
�.เมื�อสมัผสับ่อยๆ จะทําให้ผวิหนงั
แห้ง ดงันั �นจึงควรล้างบริเวณที�สมัผสั
ด้วยนํ �าสะอาด 
�.ล้างตาด้วยนํ �าสะอาดปริมาณมากๆ 
หลายๆ ครั �งเป็นเวลา �� นาที โดย
เปิดเปลอืกตาบนและเปลือกตาลา่ง
เป็นระยะ 
�.ให้บ้วนปากมากๆ แล้วนําผู้ ป่วยไป
พบแพทย ์

เก็บในที�แห้งและเย็น มิดชิด ห่างจาก
เดก็ ห่างจากอาหารและสตัว์เลี �ยง 
ความร้อนและเปลวไฟ 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การป้องกนั การเก็บรักษา 

 ถ่านไฟฉาย  (แบตเตอรี�แห้ง) 
 

ใช้กบัไฟฉายสอ่งสว่าง ใสว่สัด ุอปุกรณ์ ที� 
ต้องการพลงังานไฟฟา้ เช่น นาฬิกา กล้อง
ถ่ายรูป เครื�องคิดเลข ของเด็กเลน่ ฯลฯ 

พิษภยัและอนัตรายจากแบตเตอรี�มา
จากสารที�ใช้ในการทําแบตเตอรี� ที�
สาํคญัคือสารตะกั�ว สารแมงกานีส สาร
แคดเมียม สารนิเกิล สารปรอท และ
สารเคมีที�ใช้ในการทําปฏิกิริยา เช่น 
กรดซลัฟูริก 
สารพิษต่างๆ เหลา่นี � หากไม่ได้รับการ
จดัการอยา่งถกูวิธี โอกาสที�จะเกิดการ
ปนเปื �อนตอ่แหลง่นํ �า ผิวดนิ และ
บรรยากาศ แล้วแพร่ไปสู่คน พืช และ
สตัว์ก็มีสงูผลกระทบที�เกิดขึ �น 
�.ทําให้เกิดการเจ็บป่วยอยา่ง
เฉียบพลนั หรืออย่างเรื �อรัง จากการ
สมัผสักบัสารพิษเป็นสว่นประกอบอยู่ 
�.ทําให้เกิดการปนเปื �อนต่อดนิ นํ �าใต้
ดิน และแหลง่นํ �าผิวดนิใกล้เคียงที�ใช้
เป็นแหลง่นํ �าอปุโภคบริโภคในครัวเรือน
สว่นใหญ่มาจากการทิ �งแบตเตอรี�  

�.ไม่ควรนํากากแบตเตอรี�ที�ใช้แล้วนํา
กลบัมาใช้อกีโดยเดด็ขาด 
�.ไม่ทิ �งกากแบตเตอรี�รวมทั �ง
ถ่านไฟฉายที�ใช้แล้วลงสูแ่หล่งนํ �า ท่อ
ระบายนํ �า 
�.ห้ามนํากากแบตเตอรี�รวมทั �ง
ถ่านไฟฉายไปเผาโดยเด็ดขาด 
�.หลกีเลี�ยงการสมัผสักบักาก
แบตเตอรี�ที�ใช้แล้ว 
�.หลกีเลี�ยงการสมัผสักบักาก
แบตเตอรี�ที�ใช้แล้วโดยตรงรวมทั �ง
ถ่านไฟฉายใช้แล้วที�แตกรั�ว ควรสวม
ถงุมือปอ้งกนั 

ทิ �งถ่านไฟฉายที�ใช้แล้ว ในถงั ที�ตั �งไว้
ในห้องเก็บมลูฝอย รวบรวมไว้เพื�อให้
เทศบาลไปกําจดั 
ไม่ทิ �งในถงัขยะทั�วไป ทิ �งลงแม่นํ �า ลาํ
คลอง หรือฝังดนิ 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลิตภณัฑแ์ละสารเคมี การใชป้ระโยชน ์ อนัตราย การแกไ้ขพิษเบื�องตน้/การป้องกนั การเกบ็รักษา 

 แบตเตอรี�  (Battery) 
 

ใหก้ระแสไฟฟ้า ใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เครื�องยนต ์ของเดก็เลน่ โทรศพัท ์ ฯลฯ 

ตะกั�ว มีผลทาํลายระบบประสาท
ส่วนกลางและระบบโลหิต การทาํงาน
ของไตและการสืบพนัธ์ มีผลต่อการ
พฒันาสมองของเดก็ นอกจากนี�  ยงั
สามารถสะสมในบรรยากาศ และเกิดผล
แบบเฉียบพลนัหรือเรื�อรังกบัพืช สัตว ์
และจุลชีพ  
อาการ พิษเรื�อรัง อาการเริ�มแรกของพิษ
ตะกั�ว เช่น ปวดหวั กระสบักระส่าย 
แคดเมียม อาการพิษเฉียบพลนั เกิดจาก
การหายใจเอาไอหรือฝุ่ นของแคดเมียม
เขา้ไป อาการที�พบ คอื เกิดความระคาย
เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทาํใหเ้กิด
อาการไอ เจบ็หนา้อก 
เหงื�อออกและสั�นแคดเมียมเมื�อเขา้สู่
ร่างกายโดยการกินกจ็ะเกิดอาการ คลื�น 
เหียนอาเจียนและทอ้งร่วง มีอาการ
เหมือนอาหารเป็นพิษเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพและระบบนิเวศน์ 

�.หา้มสมัผสั สูดดม รับประทาน หา้ม
ทิ�งในถงัขยะทั�วไปและในสิ�งแวดลอ้ม 
�.การกาํจดัให้รวบรวม นาํไปใส่ถงัสี
ส้ม (ถงัขยะอนัตราย) ที�ห้องพกัรวม
ขยะติดเชื�อ 

เก็บในที�แห้ง อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

 

 

 



ลําดบั ชื�อผลิตภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพษิเบื �องต้น/การ
ป้องกนั 

การเก็บรักษา 

 คลอรีน 
แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 

ใช้เป็นยาฆา่เชื �อ ใช้เติมที�สระว่าย
นํ �า ระบบบาํบดันํ �าเสีย  ประปา 
(�.��ถึง �ส่วนในล้านส่วน) ฆ่าเชื �อ
โรคในห้อง และใช้เป็นสารฟอกสี 

ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ตา 
และผิวหนงั 

�.ควรใส่แว่นตา หลีกเลี�ยงการ
สมัผสัโดยตรง 
�.ใส่ผ้าปิดจมกูเพื�อปอ้งกนัการ
สดูดม 

เก็บในที�อากาศถ่ายเทสะดวก 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การป้องกนั การเก็บรักษา 

 เทมีการ์ด �% เอสจี 
(ทรายอะเบท) 

ใช้กําจดัลกูนํ �ายงุ ได้นาน � เดือน 
1.ใสใ่นภาชนะที�ใสนํ่ �าใช้ในอตัราสว่น � 
กรัม(� ช้อนที�แนบมากบัภาชนะนี �) ตอ่นํ �า 
�� ลติร 
�.ใสใ่นขาตู้กนัมด แจกนั ใช้ในอตัรา �/��
ช้อนชา หรือ ½ ช้อนที�แนบมากบัภาชนะ
นี � 

ไม่ควรใช้ เทมีการ์ด �% เอสจี เกินกว่า
อตัราที�กําหนด 

�.หาก เทมีการ์ด �% เอสจ ีถกูผิวหนงั
ต้องล้างด้วยนํ �าและสบู่ ถ้าเปื �อน
เสื �อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี�ยนใหม่
ทนัที 
�.หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยนํ �าสะอาด
จํานวนมากจนอาการระคายเคือง
ทเุลาลง หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 
�.หากกลนืกิน เทมีการ์ด �% เอสจี 
ทําให้อาเจียน โดยดื�มนํ �า � แก้ว แล้ว
ทําการล้วงคอและให้รับประทานถ่าน
แอคติเวทเต็ท แล้วรีบนําสง่แพทย์
พร้อมภาชนะบรรจภุณัฑ์ 

เก็บในที�แห้ง มิดชิด ห่างจากเดก็
อาหารและสตัว์เลี �ยง 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การป้องกนั การเก็บรักษา 

 นํ �ายาล้างจาน (Linear 
Alkyibenzene 
Suifonates sodium 
salt)  
 

ใช้ทําความสะอาดภาชนะหรือเครื�องใช้ใน
ครัว 

เป็นพิษน้อย โดยทั�วไปอาจก่อให้เกิด
อาการระคายเคืองต่อผิวหนงั หรือตาได้
เลก็น้อย 

�.กรณีรับประทาน ห้ามทําให้อาเจยีน 
ให้รีบดื�มนํ �าหรือนมมากๆ เพื�อลดการ
ดดูซมึแล้วรีบนําผู้ ป่วยสง่แพทย์ทนัที 
�.กรณีเข้าตา ให้รีบล้างตาด้วยนํ �า
มากๆ จนอาการระคายเคืองตาหายไป 
หากอาการไม่ดีขึ �นรีบพาผู้ ป่วยไปพบ
แพทย์ 

ควรเก็บในที�มิดชิดให้ห่างจากเดก็
และอาหาร 

 

 

 



ลาํดบั ชื�อผลติภณัฑ์และสารเคมี การใช้ประโยชน์ อนัตราย การแก้ไขพิษเบื �องต้น/การป้องกนั การเก็บรักษา 

 สารฆ่าแมลง 
 

ใช้กําจดัแมลง มีมากมายหลายชนิด เป็นสารพษิชนิดหนึ�งทีอยู่ใกล้ตวัเรา 
การใช้ในทางที�ผิดหรือไม่ระมดัระวงั 
อาจเป็นอนัตรายต่อตวัเรา ผู้ป่วย ญาติ 
สตัว์เลี �ยง บ่อยครั �งที�พบว่าสารฆ่าแมลง
เป็นสารปนเปื �อนสาํคญัที�พบในผกั และ
ผลไม้ ทําให้เกิดเป็นอนัตรายตอ่
ผู้บริโภคได้ 

�.ควรหลีกเลี�ยงการสมัผสักบัผิวหนงั 
ควรใสถ่งุมือและล้างมือทุกครั �งที�มีการ
สมัผสั และระวงัการปนเปื �อนลงในนํ �า 
อาหาร 
�.ตามฉลากของแตล่ะผลิตภัณฑ์ 

เก็บไว้ในอณุหภูมิห้อง แห้งและมิดชดิ 
หลกีเหลี�ยงการปนเปื �อนกบัสารกําจดั
แมลงอื�นๆ และเก็บให้ห่างจากมือเดก็
และสตัว์เลี �ยง 

 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลลานสัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลานสัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี     

วัน/เดือน/ปี 29  พฤศจิกายน  2565           

หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน                                                                    . 
รายละเอียดข้อมูล  1. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่                 
                       2. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 

                       3. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน       

                                                                                                                              . 
                                                                                                                       

Link ภายนอก                                                                                                                       

หมายเหตุ                                                                                                 

                                                                                                            
 

 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล              ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                   ณัฐชยา  หอมชะเอม                                       ณัฐชยา  หอมชะเอม 

 (นางสาวณัฐชยา  หอมชะเอม)             (นางสาวณัฐชยา  หอมชะเอม) 
               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ. 
      วันที่  29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565       วันที่  29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565     

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

วัชระพงษ์  พูลเพ่ิม 

(นายวัชระพงษ์  พูลเพิ่ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

                                      วันที่      29  พฤศจิกายน  2565          . 

 


