
 
 

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตราย 
ที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ 
โรงพยาบาลพานทอง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

ชื่อสารเคมี : ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) 

ชื่ออ่ืน : Methanal, Methyl aldehyde, Methylene 

oxide, Formalin, Formol 

สูตรโมเลกุล :  C2H4O 

ลักษณะทางกายภาพ : แก็สไม่มีสี มีกลิ่นหอมอ่อนๆ 

หน่วยงานที่ใช้ : ฉีดยาศพ, ชันสูตร  

 

ค่ามาตรฐานในสถานที่ท างาน :  ACGIH TLV (2012): 

C = 0.3 ppm [sensitizer] ||||| NIOSH REL: TWA = 

0.016 ppm, C = 0.1 ppm [15-minute], 

Carcinogen notation, IDLH = 20 ppm ||||| OSHA 

PEL: TWA = 0.75 ppm, STEL = 2 ppm ||||| ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องความ ปลอดภัยในการทํางาน

เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520: ความ

เข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางานปกติ ไม่เกิน 3 ppm, 

ปริมาณความเข้มข้นที่อาจยอมให้มีได้ ไม่เกิน 5 ppm, 

ปริมาณความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลาที่จํากัด ไม่เกิน 10 

ppm ใน 30 นาที  

ค่ามาตรฐานในร่างกาย : ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือ

องค์กรใดกําหนดไว้ 

คุณสมบัติก่อมะเร็ง : IARC Classification = Group 1 

(ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งโพรงหลังจมูกและ มะเร็งเม็ด

เลือดขาวในมนุษย์)  

กลไกการก่อโรค :  ออกฤทธิ์กดระบบทางเดินหายใจอาจ

ทําให้เกิดโรคหอบหืด (asthma) และโรคปอดอักเสบ 

(toxic pneumonitis) ได้หากได้รับสัมผัสทางผิวหนังทํา

ให้เกิดการไหม้ (skin burns) และยังเป็นสารกระตุ้นให้

เกิดผื่นแพ้ (contact dermatitis) นอกจากนี้ยังพบว่า

เป็นสารก่อมะเร็ง เช่น มะเร็งโพรงหลังจมูก 

การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  : ฟอร์มาลดีไฮด์เป็น

สารไวไฟ ระเหยได้ดีมาก เมื่อลุกไหม้อาจเกิดการระเบิด

ได้ง่าย เนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง ระดับของชุดควรเป็น

ชุดป้องกันชนิดที่มีถังบรรจุอากาศในตัว(Self-contained 

breathing apparatus; SCBA) เท่านั้น และแนะนําให้ใช้

ม่านน้ํา (fine water spray) ในการจัดการกับแก๊สที่

แพร่กระจายในอากาศ 

อาการทางคลินิก 

• อาการเฉียบพลัน ทางเข้าสู่ร่างกายของฟอร์มาลดีไฮด์

นั้น สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางการ หายใจ ทางการ

กิน และซึมผ่านผิวหนัง กรณีที่ได้รับสารเข้าสู่ร่างกายใน

ปริมาณน้อยอาจทําให้เกิด การระคายเคืองได้ทั้งต่อระบบ

ทางเดินหายใจ และดวงตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความไวต่อ

สารสูงและ ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่ละลายน้ําได้ดีจึงรู้สึก

ระคายเคืองทางเดินหายใจและเยื่อบุได้ง่าย แม้ได้รับ 

สัมผัสในปริมาณเล็กน้อย หากได้รับเข้าไปปริมาณมากจะ

มีฤทธิ์ระคายเคืองทางเดินหายใจรุนแรง ทําให้เกิดอาการ

ปอดอักเสบและหอบหืดได้การสัมผัสทางผิวหนังทําให้

ผิวหนังไหม้เป็นผื่นแดง อักเสบ และหากใช้มือสัมผัสสาร

โดยตรงอาจทําให้เล็บผิดรูป (nail dystrophy)  

• อาการระยะยาว การสัมผัสในระยะยาวมีผลต่อการเกิด

มะเร็งโพรงหลังจมูก (nasopharyngeal cancer) ได้ใน

มนุษย์ (IARC class 1)  

การดูแลรักษา 

• ปฐมพยาบาล กรณีสารเคมีรั่วไหล นําผู้ป่วยออกจากจุด

เกิดเหตุให้เร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อากาศ ถ่ายเท ถอดเสื้อผ้า

ออก ล้างตัวด้วยน้ําเปล่าให้มากท่ีสุด ถ้าเข้าตาให้ทําการ



 
 

ล้างตาด้วย สังเกต สัญญาณชีพ ใส่ท่อช่วยหายใจถ้าไม่

หายใจ ให้ออกซิเจนเสริม  

• การรักษาระยะเฉียบพลัน ทําการล้างตัว 

(decontamination) ทั้งท่ีจุดเกิดเหตุและที่โรงพยาบาล 

ช่วยการหายใจ ให้ออกซิเจน ถ้ามีภาวะปอดอักเสบหรือ

การหายใจลําบากควรใส่ท่อช่วยหายใจ ทันท ี

 • การดูแลระยะยาว เนื่องจากสารนี้เป็นสารก่อมะเร็ง จึง

ต้องดูแลผู้ที่สัมผัสสารนี้ในระยะยาวด้วย โดยการรีบ

จัดทําทะเบียนผู้สัมผัส ให้ความรู้ถึงอันตรายระยะยาว

ของสารนี้แก่ผู้สัมผัสทุกคน รวมถึงหน่วยกู้ภัยและ

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีแนวโน้มปนเปื้อนการสัมผัส

ด้วย การเฝ้าระวัง กรณีอุบัติภัยสารเคมีต้องรีบทํา

ทะเบียนผู้สัมผัสสารนี้ให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นสารก่อ 

มะเร็ง ควรทําการตรวจติดตามผู้สัมผัสสารเหล่านี้ไป

อย่างน้อย 10 – 20 ปีทําการตรวจเฝ้าระวัง มะเร็งโพรง

หลังจมูกเป็นระยะ 

เอกสารอ้างอิง 

หนังสือพิษวิทยาอาชีพ ฉบับจัดทํา 3 ,2554 

เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตราย 
ที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ 
โรงพยาบาลพานทอง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

ชื่อสารเคมี : เมทานอล (Methanol) 

 ชื่ออ่ืน : Methyl alcohol, Wood alcohol, Wood 

naphtha, Wood spirit, Carbinol  

สูตรโมเลกุล :  CH3OH 

ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลว ใส ไม่มีสี ระเหยง่าย มี

กลิ่น ติดไฟได้ 

หน่วยงานที่ใช้ : งานชันสูตร 

 

ค่ามาตรฐานในสถานที่ท างาน :  ACGIH TLV (2012): 
TWA = 200 ppm, STEL = 250 ppm [skin] 
||||| NIOSH REL: TWA = 200 ppm (260 mg/m3), 
STEL = 250 ppm (325 mg/m3) [skin], 
IDLH = 6,000 ppm ||||| OSHA PEL: TWA = 200 
ppm (260 mg/m3) ||||| ประกาศกระทรวง- 
มหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520: ความเข้มข้นใน
บรรยากาศของการทํางานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางาน
ปกติไม่เกิน 200 ppm (260 mg/m3) 

ค่ามาตรฐานในร่างกาย : ACGIH BEI (2012): 
Methanol in urine (End of shift) = 15 mg/L 

คุณสมบัติก่อมะเร็ง : ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือองค์กรใด
ประเมินไว้ 

 

 

 

 

 

 
 
กลไกการก่อโรค : Methanol จะถูก metabolized 
อย่างช้าๆโดยเอนไซม์ alcohol dehydrogenase 
กลายเป็น formaldehyde จากนั้นก็ถูกเอนไซม์ 
aldehyde dehydrogenase ทําให้ 
กลายเป็น formic acid (formate) ซึ่งเป็นสารที่ทําให้
เกิดภาวะตาบอด (blindness) สําหรับเอนไซม์ 
alcohol dehydrogenase สามารถ metabolized ได้
ทั้ง ethanol และ methanol จึงสามารถใช้ ethanol 
เป็น antidote ของ methanol ได ้
อาการทางคลินิก : ในช่วง 2 – 3 ชั่วโมงแรก หลังได้รับ 
methanol ทางการกิน จะทําให้ผู้ป่วยเกิด 
อาการเมาเช่นเดียวกับ ethanol และจะเกิดอาการปวด
ท้อง คลื่นไส้ได้ ในช่วงแรกจะยังไม่มีภาวะ 
เลือดเป็นกรด (metabolic acidosis) แต่บางครั้งเรา
อาจพบได้ว่ามีค่า osmolar gap สูงขึ้น จากนั้น 
2 – 3 ชั่วโมงให้หลัง จะเกิดภาวะ severe metabolic 
acidosis, ภาวะตาบอดหรือปัญหาทาง สายตา, ภาวะชัก
, หมดสติ, ภาวะไตวาย และเสียชีวิตได้ สําหรับภาวะ
บกพร่องทางสายตา พบว่า การมองเห็นไม่ชัดคล้ายกับ
การยืนอยูบ่นทุ่งหิมะ (standing in a snowfield) การ
ตรวจตาด้วยfundoscopic จะพบ optic disc 
hyperemia, venous engorgement, 
peripapilledema, retinal and optic edema 
การดูแลรักษา 
1. การดูแลในกรณีฉุกเฉินและการรักษาตามอาการ 
(Emergency and supportive treatment) 

• ดูแลทางเดินหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติ 
• รักษาภาวะชักหรือหมดสติ ถ้ามีอาการ 



 
 

• รักษาภาวะเลือดเป็นกรด (metabolic 
acidosis) ด้วย sodium bicarbonate โดยใช้การ 
เจาะ arterial blood gas ประเมินการรักษา 
2. Specific drug and antidote 

• ให ้fomepizole หรือ ethanol เป็น 
antidote แย่งจับกับเอนไซม์ alcohol 
dehydrogenase เพ่ือลดการเปลี่ยน methanol เป็น 
toxic metabolites ข้อบ่งชี้ในการ 
ให้คือ  

(1) ผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มกิน methanol ชัดเจน 
และไม่สามารถตรวจหา serum 
methanol ได้ทันท่วงที และมีค่า osmolar gap 
มากกว่า 10 mOsm/L หรือ 

 (2) มีภาวะ metabolic acidosis (pH < 7.3, 
serum bicarbonate < 20 mEq/L) 

• folic และ folinic acid จะช่วยเพิ่มการ
เปลี่ยนกรด formic ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 
และน้ํา โดยให้ขนาด 1 mg/kg (up to 50mg) IV ทุก 4 
ชม. 

3. Decontamination 
• ทําให้อาเจียนเอา gastric content ออกถ้ากิน

สารเข้าไปไม่เกิน 30 – 60 นาที 
• การให ้activated charcoal ไม่ค่อยให้

ประโยชน์เนื่องจาก methanol สามารถดูดซึมผ่าน 
ทางเดินอาหารได้เร็วมาก 

4. Enhanced elimination การทํา 
hemodialysis ช่วยในการกําจัดทั้ง methanol และ 
formic 
acid ข้อบ่งชี้ในการทํา hemodialysis คือ 

• ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าได้รับ methanol และมี
ภาวะ metabolic acidosis อย่างชัดเจน 

• ภาวะบกพร่องทางสายตา 
• ภาวะไตวาย 
• ค่า osmolar gap > 10 mOsm/L หรือค่า 

serum methanol > 50 mg/dL 

การรักษาต่างๆ ข้างต้นจะดําเนินการจนกระทั่งค่า 
serum methanol ลดลงต่ํากว่า 20 mg/dL หรือ 
พ้นจากภาวะเลือดเป็นกรด 
 
เอกสารอ้างอิง 

หนังสือพิษวิทยาอาชีพ ฉบับจัดทํา 3 ,2554 

เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตราย                                        
ที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ 
โรงพยาบาลพานทอง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

ชื่อสารเคมี : Alcohol 95% (Ethyl Alcohol)  
ประเภทของสารเคมี     :    ของเหลวไวไฟมาก 
สูตรโมเลกุล :   C2H 5OH 

ลักษณะทางกายภาพ  :   ของเหลวไวไฟมาก 
ประโยชน์จากการใช้สารเคมี     :    Antibiotic 
หน่วยงานที่ใช้ : งานชันสูตร 
 
แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย 
การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
 ภาวะปกติ 
   - ควรสวมถุงมือและ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
   - หลีกเลี่ยงการสูดดม และสัมผัสโดยตรง 

 ภาวะไม่ปกติ การหกรั่วไหล   
    ปริมาณน้อย ไม่เกิน 500 ml 
   - ซับด้วยผ้าแล้วซักล้างด้วยน้ําลงสู่ระบบบําบัด 
    ปริมาณมาก 
   - ห้ามเดินย่ําหรือแตะต้องบนบริเวณท่ีมีการรั่วไหล 
   - หยุดการรั่วไหล ถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย 
   - ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ํา ท่อระบายน้ํา หรือบริ
เวรที่อับอากาศ 
   - ดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วยดินทราย แล้วซักล้างด้วย

น้ําปริมาณมากสู่ระบบบําบัด 

   - ใช้น้ําฉีดเป็นฝอยเพ่ือลดไอระเหย หรือทําให้ไอไม่

กระจายตัว 

 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
   - ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ 
   - ห้ามใช้น้ําฉีดโดยตรง 
   - ถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายให้เคลื่อนย้ายภาชนะ

บรรจุที่ยังไม่เสียหายออกจากบริเวณท่ีเกิดอัคคีภัย 

ผลต่อสุขภาพ 
   - การหายใจหรือสัมผัสกับสารอาจทําให้เกิดการระคาย
เคือง หรือแผล - ไหม้ผิวหนังและตา 
   - เมื่อสารนี้ไหม้ไฟจะทําให้เกิดก๊าซระคายเคือง กัด
กร่อน และ/หรือเป็นพิษ 

 

 

 

 

 

 
 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
   - นําผู้ประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
   - ห้ามใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าผู้ประสบอันตรายหยุด
หายใจ 
   - ห้ามใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าผู้ประสบอันตรายหยุด
หายใจ 
   -ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าท่ีเปื้อนสารออกทันที 
   - ถ้าสัมผัสกับสารให้ล้างออกด้วยน้ํา 
   - ถ้าสารเคมีเข้าตาให้ล้างที่น้ําไหลผ่านอย่างน้อย 15 
นาท ี
   - รักษาร่างกายของผู้ประสบอันตรายให้อบอุ่น และ
นําส่งแพทย์ 
 
การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ 
  - เก็บในภาชนะปิดสนิท ห่างจากความร้อนประกายไฟ 

เปลวไฟ 

วิธีเคลื่อนย้าย 
บรรจุในขวดมีฝาปิดมิดชิด 

วิธีก าจัด 



 
 

การก าจัดเม่ือใช้งานแล้วหรือหมดอายุ 

  - ทิ้งพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

   - ถ้าจะนําภาชนะกลับมาใช้ใหม่หรือจําหน่าย ให้ล้าง

ด้วยน้ําสะอาดอย่างน้อย 3 ครั้ง 

 
แหล่งอ้างอิง 
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตราย                                        
ที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ 
โรงพยาบาลพานทอง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

ชื่อสารเคมี :  Dichlorobenzene 

สูตรโมเลกุล :  - 
ประเภทของสารเคมี : สารเคมีเป็นพิษและติดไฟ 
ประโยชน์จากการใช้สารเคมี  : ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นใน
ห้องน้ํา 
หน่วยงานที่ใช้ : งานแม่บ้าน, หน่วยงานต่างๆที่เบิกใช้
ในหน่วยงาน 

 
 แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย 
วิธีการปฏิบัติเมื่อหกเลอะเทอะ 
  ปริมาณปกติ 
   - หลีกเลี่ยงการสูดดม และสัมผัสสารเคมี 
  ปริมาณมาก 
   - เมื่อมีการหกของสารจากภาชนะ ใช้อุปกรณ์ตักใส่ถัง
ขยะอันตราย แล้วล้างพื้นด้วยน้ําสะอาด 
 
ผลต่อสุขภาพ 
    - เมื่อได้รับสารในปริมาณมากเกินไป จะมีอาการปวด
ศรีษะ มึนงง ระคายตา จมูก และคอกระหายน้ํา หมดสติ 
และเสียชีวิตในที่สุด 
การปฐมพยาบาล 
   - ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทได้
ดี 
   - ถ้าไม่หายใจ ให้ปฐมพยาบาลโดยการผายปอด 
   - ให้ใช้น้ําสะอาดล้างผ่านในปริมาณมากๆ 
   - ล้างด้วยสบู่ และน้ําสะอาด 
   - ให้ดื่มน้ํามากๆ อย่ากระตุ้นให้อาเจียน 
   - รีบนําส่งแพทย์ 
 

 
 
ข้อควรระวัง 
   -ห้ามสูดดมสารเคมีโดยตรง 
 
การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ 

-เก็บในที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากความร้อน 

 
วิธีเคลื่อนย้าย 
  ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
    -ขนย้ายสารเคมีออกจากบริเวณท่ีมีอัคคีภัยถ้ามี
ปริมาณมาก 
 
วิธีก าจัด 
    -แยกท้ิงเป็นขยะอันตราย 
 
แหล่งอ้างอิง 
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 



 
 

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตราย                                        

ที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ 

โรงพยาบาลพานทอง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

ชื่อสารเคมี :  Methyl cyclohexane 
สูตรโมเลกุล : - 
ประเภทของสารเคมี : ของเหลวไวไฟ 
ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : น้ํายาลบคําผิด  

(แบบด้ามปากกา) 

หน่วยงานที่ใช้ : ทุกหน่วยงาน 

 

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย 

วิธีการปฏิบัติเมื่อหกเลอะเทอะ 

   ปริมาณปกติ 

- หลีกเลี่ยงการสูดดม สารเคมี 

ปริมาณมาก 

- ซับสารเคมีที่หกด้วยผ้า หรือกระดาษชําระ ซักล้างด้วย

น้ําลงสู่ระบบบําบัด หรือทิ้งเป็นขยะทั่วไป 

ผลต่อสุขภาพ 

- สูดดม ระคายเคืองขึ้นอยู่กับการแพ้สารเคมีของแต่ละ

บุคคล 

- ผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง 

- ตา เกิดการระคายเคือง 

การปฐมพยาบาล 

- สูดดม  เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 

- ผิวหนัง  ล้างด้วยน้ําสะอาด 

- ตา  ล้างตาด้วยน้ําที่ไหลผ่านประมาณ  15  นาที 

ข้อควรระวัง 

- ห้ามรับประทาน หรือสูดดมสารเคมี 

- ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง 

 

 

การเก็บรักษา 

-ภาชนะปิดสนิทห่างจากความร้อนประกายไฟหรือเปลว

ไฟ 

 

ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 

-ดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์ 

วิธีก าจัด 

-ทิ้งภาชนะบรรจุทั้งมีและไม่มีสารเคมีเหลืออยู่เป็นขยะ

อันตราย 

แหล่งอ้างอิง 

สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตราย                                         
ที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ 
โรงพยาบาลพานทอง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

ชื่อสารเคมี : ยาฉีดยุง   กลุ่ม Organophosphate 

ชื่อสามัญ   : Dichlorvos, Sbioallethrin,Perethrin 

ชื่อการค้า   :   ได้แก่ Shieldtox ฯลฯ 

สูตรโมเลกุล  :  -     สีของท่อบรรจุ :    - 

หน่วยงานที่ใช้ : งานแม่บ้าน, งานเอ็กซเรย์, งานชันสูตร,

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยในพิเศษ1 

  

ประโยชน์จากการใช้สารเคมี 

- ใช้ในการป้องกันและกําจัดแมลงในบ้านเรือนหรือ

อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน ริ้นแมลงสาบ มด หมัด 

เห็บ และแมลงเล็กๆ อื่นๆ 

การป้องกันอันตรายจากการใช้ 

- ระวังอย่าให้ละออง เข้าตา ปาก หรือจมูก เวลาฉีดพ่น

ให้อยู่เหนือลม 

- เมื่อเสร็จจากการใช้แล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ํา

และสบู่ทุกครั้ง 

- อย่าฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย 

- ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วลงในแม่น้ํา คู คลอง 

แหล่งน้ําสาธารณะควรทิ้งในที่เหมาะสมแบบขยะ

อันตรายและห้ามเผาไฟจะเกิดอันตราย 

- กรณีมีการหกรั่วไหลให้ดูดซับสารด้วย ดิน ทราย หรือ

สารดูดซับอ่ืนๆที่ไม่ติดไฟ และเก็บไว้ในภาชนะพลาสติกท่ี

มีฝาปิด เพ่ือรวบรวมสารที่ดูดซับไปกําจัดแบบขยะ

อันตราย 

 
 

- กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้ผงเคมีแห้ง 

คาร์บอนไดออกไซด์ แอลกอฮอล์โฟม หรือฉีดน้ําฝอย ถ้า 

ไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย ให้เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุที่

ยังไม่เสียหายจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ทันท 

ผลต่อสุขภาพ 

- การได้รับสารเคมีนี้มากๆ จะมีความเป็นพิษต่อระบบ

ไหลเวียนโลหิตกล้ามเนื้อลายระบบประสาทส่วนกลาง

และระบบประสาทอัตโนมัติ 

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ําจํานวนมากๆ ถ้าเปื้อน

เสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที 

- หากสูดดมให้นําผู้ป่วยออกจากบริเวณนั้นไปยังที่ท่ีมี

อากาศบริสุทธิ์ 

- หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ําสะอาดจนอาการระคายเคือง

ทุเลาจากนั้นรีบไปพบแพทย์ 

- หากกลืนกินเข้าไป ห้าม ทําให้อาเจียนให้รีบนําส่ง

แพทย์พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

การเก็บรักษา 

   - เก็บในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง 

   - เก็บในที่แห้ง ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดประกายไฟ 

 



 
 

วิธีเคลื่อนย้าย 
       บรรจุในกระป๋องสเปรย์ 
วิธีกําจัด 
         ทิ้งขยะอันตราย 
 
แหล่งอ้างอิง 
       
           สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ    กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 


