
 
 

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตราย                                        
ที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ 
โรงพยาบาลพานทอง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
ชื่อสารเคมี : Sodium hypochlorite  
สูตรโมเลกุล :  NaHOCL  
ประเภทของสารเคมี : สารกัดกร่อน และเป็นพิษไม่ติด
ไฟ 
ประโยชน์จากการใช้สารเคมี  : น้้ายาฆ่าเชื้อท้าความ
สะอาด, น้้ายาซักผ้าขาว, น้้ายาชันสูตร 
หน่วยงานที่ใช้ : งานซักฟอก, งานแม่บ้าน 
 
 

แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย 
การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี 
  ภาวะปกติ 
  - ใส่ถุงมือ และ Mask ขณะปฏิบัติงาน 
  - หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมี และระวังอย่าให้ถูก
ผิวหนังหรือเข้าตา 
  ภาวะไม่ปกติ หกหรือรั่วไหล 
  - หยุดการรั่วไหลถ้าไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย 
  - อย่าให้น้้าเข้าในภาชนะบรรจุ 
  - ป้องกันมิให้สสารไหลลงสู่แหล่งน้้า ท่อระบายน้้า  
หรือบริเวณท่ีอับอากาศ 
  - ให้ซับด้วยผ้าห่มหรือผ้าแล้วซักล้างด้วยน้้าลงสู่ระบบ
บ้าบัด 
  - ห้ามสัมผัสกับสารที่หกหรือภาชนะบรรจุที่ได้รับความ 
เสียหายโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ  
 ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
  - ใช้ผงเคมีแห้ง หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟ 
ผลต่อสุขภาพ 
  - ในการหายใจเข้าไป การกลืนกินเข้าไป หรือสัมผัส 
(ที่ผิวหนัง, ตา) ด้วยไอ ฝุ่น หรือสารอาจเป็นเหตุให้เกิด 
ความบาดเจ็บและแผลไหม้อย่างสาหัสหรือถึงตายได้ 
  - เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะท้าเกิดก๊าซที่ระคายเคือง, 
ก๊าซที่กัดกร่อน และ/หรือก๊าซพิษ 
วิธีก าจัด 
  การก าจัดเม่ือใช้งาน แล้วหรือหมดอายุ 
   -  ถ้าจะน้าภาชนะกลับมาใช้ใหม่ หรือจ้าหน่ายให้ล้าง
ด้วยน้้าสะอาดอย่างน้อย 3 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฐมพยาบาล 
สูดดม 
  - น้าผู้ประสบอันตรายไปยังที่อากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้
ประสบอันตราย 
หยุดหายใจ หรือหายใจล้าบากให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
ห้ามใช้วิธีผายปอดชนิดเป่าปาก ถ้าผู้ประสบอันตรายกิน
สาร หรือหายใจเอา 
เข้าไปให้ใช้วิธีอ่ืน  หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจทาง
การแพทย์ ให้ออกซิเจนถ้าหายใจล้าบาก 
สัมผัส 
   - ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที 
   - ในกรณีสัมผัสกับสารให้รีบล้างออกถ้าถูกตาให้ล้างตา
ด้วยน้้าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที 
 - พยายามช่วยผู้ประสบอันตรายโดยให้ความอบอุ่นและ
นอนนิ่ง ๆ 
กิน 
   - หากกลืนกินให้รีบดื่มน้้า หรือนมปริมาณมากหรือไข่
ขาว แล้วรีบส่งแพทย์ 

การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ 
   - ภาชนะปิดสนิท ห่างจากความร้อน ประกายไฟหรือ
เปลวไฟ สารประกอบพวกแอมโมเนียและสารออกซิไดซ์ 
 
วิธีเคลื่อนย้าย 
บรรจุในแกลลอน 

 
แหล่งอ้างอิง 
ส้านักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
 

  
ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตราย                                        
ที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ 
โรงพยาบาลพานทอง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
ชื่อสารเคมี :  Dichlorobenzene 
สูตรโมเลกุล :  - 
ประเภทของสารเคมี : สารเคมีเป็นพิษและติดไฟ 
ประโยชน์จากการใช้สารเคมี  : ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นใน
ห้องน้้า 
หน่วยงานที่ใช้ : งานแม่บ้าน, หน่วยงานต่างๆที่เบิกใช้
ในหน่วยงาน 

 
 แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย 
วิธีการปฏิบัติเมื่อหกเลอะเทอะ 
  ปริมาณปกติ 
   - หลีกเลี่ยงการสูดดม และสัมผัสสารเคมี 
  ปริมาณมาก 
   - เมื่อมีการหกของสารจากภาชนะ ใช้อุปกรณ์ตักใส่ถัง
ขยะอันตราย แล้วล้างพื้นด้วยน้้าสะอาด 
 
ผลต่อสุขภาพ 
    - เมื่อได้รับสารในปริมาณมากเกินไป จะมีอาการปวด
ศรีษะ มึนงง ระคายตา จมูก และคอกระหายน้้า หมดสติ 
และเสียชีวิตในที่สุด 
 
การปฐมพยาบาล 
   - ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทได้
ดี 
   - ถ้าไม่หายใจ ให้ปฐมพยาบาลโดยการผายปอด 
   - ให้ใช้น้้าสะอาดล้างผ่านในปริมาณมากๆ 
   - ล้างด้วยสบู่ และน้้าสะอาด 
   - ให้ดื่มน้้ามากๆ อย่ากระตุ้นให้อาเจียน 
   - รีบน้าส่งแพทย์ 
 
 
 

 
 
ข้อควรระวัง 
   -ห้ามสูดดมสารเคมีโดยตรง 
 
การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ 
-เก็บในที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากความร้อน 
 
วิธีเคลื่อนย้าย 
  ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
    -ขนย้ายสารเคมีออกจากบริเวณท่ีมีอัคคีภัยถ้ามี
ปริมาณมาก 
 
วิธีก าจัด 
    -แยกท้ิงเป็นขยะอันตราย 
 
แหล่งอ้างอิง 
ส้านักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

  



 
 

ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตราย                                        
ที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ 
โรงพยาบาลพานทอง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
ชื่อสารเคมี :  LPG  (Liquid Petroleum Gas) 
สูตรโมเลกุล : - 
ประเภทของสารเคมี : ก๊าซ สารมีความไวไฟมาก 
หน่วยงานที่ใช้ : งานโภชนศาสตร์, งานซักฟอก 
 
แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย 
วิธีการปฏิบัติเมื่อหกเลอะเทอะ 
   ปริมาณปกติ 
- จัดให้มีอุปกรณ์ได้แก่ ถังดับเพลิง หน้ากากปิดจมูกทุก
หน่วยงานที่มีการใช้ถัง Gas หุงต้ม 
   ปริมาณมาก 
- เมื่อก๊าซรั่ว สังเกตได้จากกลิ่น 
- รีบปิดวาล์วที่ถัง Gas ทันทีถ้าไม่เป็นการเสี่ยงอันตราย 
- ระบายอากาศให้ถ่ายเทบริเวณท่ีเสี่ยอันตราย 
- ฉีดน้้าให้เป็นฝอย เพ่ือลดไอระเหยหรือไม่ให้ไอสาร
ลอยตัวห้ามบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเดินผ่าน หรือเข้าไป
บริเวณท่ีเกิดเหตุ 
- เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตรวจความพร้อมของถังคับ
เพลิง 
- เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตรวจความพร้อมของถังคับ
เพลิงและหน้ากากสวมจมูก 
 
ผลต่อสุขภาพ 
- ถ้าสูดดมก๊าซในระดับความเข็มข้นมากอาจท้าให้สลบ
โดยไม่รู้ตัว 
- การสัมผัสกับก๊าซหรือก๊าซเหลวอาจท้าให้แผลไหม้ 
 
การปฐมพยาบาล 
-เคลื่อนย้ายผู้ผู้ป่วยไปยังท่ี ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
-ให้ปลดเครื่องแต่งกายให้หลวม เพ่ือให้หายใจได้สะดวก 
-กรณีท่ีผู้ป่วยไม่สามารถหายใจเองได้ให้ผายปอด 
-กรณีท่ีหายใจล้าบากให้ใช้เครื่องให้ออกซิเจน 
-รักษาอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยให้อบอุ่น 
-รีบน้าส่งแพทย์ 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
- ห้ามสูบบุหรี่หรือใช้วัตถุท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ ใน
บริเวณท่ีมีถัง Gas 
การเก็บรักษาและสถานที่จัดเก็บ 
เก็บห่างจากแหล่งเปลวไฟ หรือประกายไฟและส้าหรับ 
Gasหุงต้มทรงสูง ให้มีอุปกรณ์ส้าหรับล็อคถัง Gas ติดกับ
ตัวอาคารเพ่ือป้องกันถัง Gas  ล้ม 
วิธีเคลื่อนย้าย 
ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
- ใช้ผงเคมีหรือฉีดน้้าฝอย 
- ห้ามกระแทกถัง Gasกับพ้ืนหรือรถส่งของ 
วิธีก าจัด 
- แลกเปลี่ยนถัง Gasใหม่กับผู้จ้าหน่าย 
- ทิ้งภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 
 
แหล่งอ้างอิง 
ส้านักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ทะเบียนวัสดุ / ของเสียอันตราย                                        
ที่มีใช้อยู่และที่เกิดจากการให้บริการ 
โรงพยาบาลพานทอง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
ชื่อสารเคมี :  Methyl cyclohexane 
สูตรโมเลกุล : - 
ประเภทของสารเคมี : ของเหลวไวไฟ 
ประโยชน์จากการใช้สารเคมี : น้้ายาลบค้าผิด  
(แบบด้ามปากกา) 
หน่วยงานที่ใช้ : ทุกหน่วยงาน 
 
แนวทางการปฏิบัติในการใช้วัสดุของเสียอันตราย 
วิธีการปฏิบัติเมื่อหกเลอะเทอะ 
   ปริมาณปกติ 
- หลีกเลี่ยงการสูดดม สารเคมี 
ปริมาณมาก 
- ซับสารเคมีที่หกด้วยผ้า หรือกระดาษช้าระ ซักล้างด้วย
น้้าลงสู่ระบบบ้าบัด หรือทิ้งเป็นขยะทั่วไป 
ผลต่อสุขภาพ 
- สูดดม ระคายเคืองขึ้นอยู่กับการแพ้สารเคมีของแต่ละ
บุคคล 
- ผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง 
- ตา เกิดการระคายเคือง 
การปฐมพยาบาล 
- สูดดม  เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
- ผิวหนัง  ล้างด้วยน้้าสะอาด 
- ตา  ล้างตาด้วยน้้าที่ไหลผ่านประมาณ  15  นาที 
ข้อควรระวัง 
- ห้ามรับประทาน หรือสูดดมสารเคมี 
- ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง 
 

 

การเก็บรักษา 
-ภาชนะปิดสนิทห่างจากความร้อนประกายไฟหรือเปลว
ไฟ 
 
ภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย 
-ดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์ 
วิธีก าจัด 
-ทิ้งภาชนะบรรจุทั้งมีและไม่มีสารเคมีเหลืออยู่เป็นขยะ
อันตราย 
แหล่งอ้างอิง 
ส้านักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


