
CALCIUM HYPOCHLORITE   7778-54-3  

SODIUM HYDROXIDE SODIUM HYDROXIDE < 20 % W/W 20 % W/W   1310-73-2 

SODIUM SODIUM HYPOCHLORITE    7681-52-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ. 2556 

บัญชี 2 ที่กรมประมงรับผิดชอบ 

บัญชี 2.1 รายชื่อสารควบคุม (เฉพาะวัตถุอันตรายชนิดที่ 1) 

ลำดับที่ ชื่อวัตถุอันตราย เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 

(CAS No.) 

ชนิดของ  

วัตถุอันตราย 

เงื่อนไข 

1 แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium hypochlorite) 777-54-3 1 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือประโยชน์

แก่การควบคุม ป้องกัน กำจัด เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

2 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (SODIUM HYDROXIDE) 1310-73-2 1 ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก (≤ 20%) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน

ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือประโยชน์แก่การควบคุม 

ป้องกัน กำจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

3 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (SODIUM HYPOCHLORITE) 7681-52-9 1 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือประโยชน์

แก่การควบคุม ป้องกัน กำจัด เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

 

 

 



CALCIUM HYPOCHLORITE 

 

ชื่อไทย : แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ (calcium hypochlorite ), คลอรีน 

ชื่อพ้อง (Synonyms) : Calcium hypochloride; Hypochlorous Acid, Calcium Salt; Losantin;    

Hy-Chlor; Chlorinated lime; Lime chloride; Chloride of lime; Calcium oxychloride; 

Calciumhypochlorit (German); Hipoclorito de calcio (Spanish); Hypochlorite de calcium 

(French) 

หมายเลข CAS (CAS Number) : 7778-54-3 

หมายเลข EC  (EC Number) : 231-908-7 

น้ำหนักโมเลกุล (molecular formula) : 142.98 g/mol 

สูตรเคมี (Chemical Formula) : CaCl2O2 

แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ สลายตัวให้กรดไฮโปคลอรัส (hypochlorous acid) อย่างรวดเร็วในน้ำ      

ซึ่งกรดไฮโปคลอรัสเป็นรูปแบบที่ฆ่าเชื้อของคลอรีน (the killing form of chlorine) นิยมใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ

ทั่วไป (general biocide) ในน้ำ เป็นสารประกอบคลอรีน (chlorine) ใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารใช้สำหรับฆ่าเชื้อวัตถุดิบและฆ่าเชื้อน้ำที่ ใช้ในกระบวนการ และทางด้านประมง             

ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ือประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กําจัด

เชื้อจุลินทรีย์ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน  

 

 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2210/chlorine-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99


การออกฤทธิ์ 

มีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์ที่รุนแรง เมื่อละลายน้ำจะเกิดปฏิกิริยากับน้ำ ไฮโพคลอไรต์ภายหลัง

ละลายในน้ำ จะแตกตัวให้ hypochlorite ion ( OCl- ) และ hypochlorus acid (HOCl ) ซึ่ง HOCl จะออก

ฤทธิ์ได้รุนแรงกว่า OCl- ประมาณ 80-200 เท่า 

ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในน้ำ สามารถทำให้พันธะเคมีในโมเลกุลของสารอินทรีย์

และสารอนิทรีย์แตกออก และเกิดเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่ละลายน้ำได้ จึงช่วยเพ่ิมความเร็วและประสิทธิภาพ

ในการทำความสะอาด 

ปัจจัยท่ีผลต่อ ความสามารถในการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อ 

ค่าpH ของน้ำ น้ำที่มีค่าpH ต่ำ (เป็นกรด) OCl- จะเปลี่ยนไปเป็น hypochlorus acid (HOCl)     

มากขึ้น และจะเปลี่ยนทั้งหมดที่ค่าpH ต่ำกว่า 5 ลงมา โดยทั่วไปแล้วคลอรีนจะออกฤทธิ์ได้ดีในช่วงค่า pH 6-7 

และออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นเมื่อค่า pH ของน้ำต่ำลง 

สิ่งสกปรก ได้แก่ สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ที่มีอยู่ในน้ำ หรือ บนพ้ืนผิวของพ้ืนผิวที่ต้องการ     

ฆ่าเชื้อ เช่น ดินที่ปนเปื้อนมากับผัก ผลไม้ โปรตีน เช่น เศษเนื้อ เลือด คาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง น้ำตาล       

สารเหล่านี้ จะทำปฏิกิริยากับคลอรีนก่อน ได้ เป็นสารป ระกอบคลอรีน ที่ มีฤทธิ์การฆ่าเชื้อลดลง               

และสารประกอบที่เกิดขึ้นใหม่บางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง 

ความเข้มข้นของคลอรีนที่ใช้ คลอรีนจะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ดี จะต้องใช้ให้ได้ปริมาณความเข้มข้น       

ที่เหมาะสม 

อุณหภูมิ ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของคลอรีนจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

อันตราย / อาการอันตราย   

ก่อให้เกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหม้ติดไฟได้ ทำปฏิกริยากบักรด เกิดแก๊สพิษ ทำให้เกิดแผลไหม้ 

อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป 

 

 

เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, พบแพทย์ เมื่อไฟไหม้ ใช้น้ำหรือผงดับเพลิงเคมี ในกรณีที่เกิด

อุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0559/ph-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0559/ph-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0559/ph-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1665/vegetable-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1662/fruit-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99


 

คำสัญญาณ 

(Signal Word) 

อันตราย (Danger) 

รูปสัญลักษณ์ 

(Pictogram) 

       

รหัสความเป็นอันตราย 

(Hazard Code) 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

(Hazard Statement) 

H272 สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น (May intensity fire; 

oxidiser) 

H302 เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed) 

H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin 

burns and eye damage) 

H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (Very toxic to aquatic life) 

EUH031 เมื่อสัมผัสกับกรดจะเกิดก๊าซพิษ (Contact with acids liberates toxic 

gas) 

 

 

เวปไซต์อ้างอิง 

http://oldweb.pharm.su.ac.th/chemistry-in-life/d018.html  

http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=00432  

 

 

 

http://oldweb.pharm.su.ac.th/chemistry-in-life/d018.html
http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=00432


SODIUM HYDROXIDE 

 

ชื่อไทย : โซเดียมไฮดรอกไซด์ (calcium hypochlorite ), โซดาไฟ หรือคอสติกโซดา ( caustic soda)  

ชื่อพ้อง (Synonyms) : Aetznatron, Ascarite, Augus Hot Rod, Caustic soda, Lye, lye, caustic, 

soda lye, Sodium hydrate, White Caustic 

หมายเลข CAS (CAS Number) : 1310-73-2 

หมายเลข EC  (EC Number) : 215-185-5 

น้ำหนักโมเลกุล (molecular formula) : 39.997 g/mol 

สูตรเคมี (Chemical Formula) : NaOH 

คุณลักษณะสารเคมีเป็นของแข็งสีขาว ไม่มีกลิ่น มีฤทธิ์เป็นด่าง สามารถกัดผิวหนังให้เปื่อยยุ่ยได้      

ในระยะเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาที หลายคนอาจจะไม่รู้ถึงคุณลักษณะของสารเคมี และการทำปฏิกิริยาทางเคมี   

ที่ดีพอ เมื่อนำไปใช้งานจริงทำให้เกิดปัญหาติดตามมาอย่างคาดไม่ถึง เช่น เวลาที่ท่ออุดตัน ก็จะไปซื้อโซดาไฟ 

มาเทใส่ลงไปในท่อที่อุดตัน (วิธีใช้งาน ควรใส่โซดาไฟในภาชนะที่มีน้ำอยู่ก่อน แล้วคนให้ละลายให้หมดก่อน    

ที่จะนำไปเทใส่ท่อระบายน้ำ เพ่ือกันไม่ให้โซดาไฟไปเกาะผนังท่อเพ่ิมการอุดตันอีก) การแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ 

สามารถใช้ได้กับการอุดตันบางประเภทเท่านั้นเอง เช่น การอุดตันที่เกิดจากคราบไขมัน คราบสบู่ คราบ

ผงซักฟอก  

การออกฤทธิ์ 

แม้ว่าโซดาไฟเป็นสารไม่ติดไฟ แต่ถ้าสัมผัสกับสารบางชนิด เช่น กรดเข้มข้น หรือทำปฏิกิริยาอย่าง

รุนแรงกับน้ำ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกันจนเกิดความร้อนเพียงพอ และทำให้สารที่วางอยู่ ใกล้สามารถติดไฟ

ได้ การดับเพลิงจึงต้องดูสารที่เป็นคู่ปฏิกิริยาทางเคมี และรวมถึงการเลือกใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกต้อง          

กับเหตุการณ์ด้วย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%81


ปัจจัยท่ีผลต่อ ความสามารถในการออกฤทธิ์ 

ทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารหลายชนิด เช่น กรดทุกชนิด สารประกอบฮาโลเจนที่เป็นสารอินทรีย์     

และ ไตรคลอโรเอทธีลีน  

เมื่อสัมผัสกับโลหะ อาทิ อลูมิเนียม ดีบุก และสังกะสี  

ทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งไวไฟ  

เมื่อละลายน้ำจะทำให้เกิดความร้อน ถ้าเกิดความร้อนสูงฉับพลันอาจเกิดการกระเด็นได้ 

อันตราย / อาการอันตราย   

โซดาไฟสามารถทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้อย่างเฉียบพลัน ถ้าสูดดมฝุ่นควันของสารจะทำให้

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดปอดอักเสบ น้ำท่วมปอดได้ หากเข้าตาจะมีฤทธิ์ทำลาย ตั้งแต่

ระคายเคือง หรือรุนแรงกระทั่ งทำให้ตาบอดได้ หากถูกผิวหนังจะทำให้ เกิดการไหม้จนเป็นแผลลึก           

หากรับประทานเข้าไปจะเกิดการไหม้ในปาก ลำคอ และทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หมดสติ 

จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ที่เคยได้รับสารเข้าไปทางปาก อาจมีการพัฒนากลายเป็นมะเร็งในภายหลัง 12-42 ปี 

หลังจากกินเข้าไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87


อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป 

 

 

เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, พบแพทย์ เมื่อไฟไหม้ ใช้น้ำหรือผงดับเพลิงเคมี ในกรณีที่เกิด

อุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี 

 

คำสัญญาณ 

(Signal Word) 

อันตราย (Danger) 

รูปสัญลักษณ์ 

(Pictogram) 

  

รหัสความเป็นอันตราย 

(Hazard Code) 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

(Hazard Statement) 

H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin 

burns and eye damage) 

 

 

 

เวปไซต์อ้างอิง 

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-

dossier/15516/11/?documentUUID=6c8e836a-783c-4950-a977-793e7baaf4e2  

https://th.wikipedia.org/wiki/โซดาไฟ 

http://www.chemtrack.org/chem-detail.asp?ID=01863&CAS=&Name= 

http://reg3.diw.go.th/safety/wp-content/uploads/2019/11/Sodium%20hydroxide.pdf 

 

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15516/11/?documentUUID=6c8e836a-783c-4950-a977-793e7baaf4e2
https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15516/11/?documentUUID=6c8e836a-783c-4950-a977-793e7baaf4e2
https://th.wikipedia.org/wiki/โซดาไฟ
http://www.chemtrack.org/chem-detail.asp?ID=01863&CAS=&Name=
http://reg3.diw.go.th/safety/wp-content/uploads/2019/11/Sodium%20hydroxide.pdf


SODIUM HYPOCHLORITE 

 

ชื่อไทย : โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite)  

ชื่อพ้อง (Synonyms) : คลอรีนน้ำ, Hypochlorous acid, sodium salt, Javel water, Sodium 
hypochlorite Bleach (UK) Javel (Fr), hypochlorous acid, sodium salt, sodium hypochlorite 

หมายเลข CAS (CAS Number) : 7681-52-9 

หมายเลข EC  (EC Number) : 231-668-3 

น้ำหนักโมเลกุล (molecular formula) : 74.442 g/mol 

สูตรเคมี (Chemical Formula) : NaOCl 

มีการใช้คลอรีนน้ำกันอย่างแพร่หลาย โดยมีสมบัติเป็นสารฟอกขาว และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 

แบคทีเรียได้หลายชนิดและกำจัดกลิ่นในสระว่ายน้ำ ประกอบด้วยสารเคมีหลาย นิยมใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการเกษตร ภาคการแพทย์ และภาคครั วเรือน เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร สารที่นิยมใช้มาก             

คือ hypochlorite ซึ่งมี pH 10.8-11.4 ในรูปของเหลว sodium hypochlorite ความเข้มข้นประมาณ 3-6% 

ใช้เป็นสารฟอกผ้าขาว สำหรับชนิดผง และแกรนูลใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นในสระว่ายน้ำ  และบ่อ

เลี้ยงสัตว์น้ำ โดยอาจเป็น sodium หรือ calcium hypochlorite ที่มีความเข้มข้นสูงกว่าบางผลิตภัณฑ์อาจมี

ความเข้นข้นสูงถึง 60-70% 

การออกฤทธิ์ 

ลักษณะทั่วไปเป็นของเหลวสีเขียวอมเหลือง มีกลิ่นฉุน  ระดับค่าขีดจำกัดของกลิ่น 0.77 ppm,        

จุดเดือด 110 ๐ C จุดหลอมเหลว - 19.4 ๐ C ความหนาแน่น 1.11g/cm ความสามารถ ในการละลายน้ำ 

29.3 g/100 ml (0 ๐ c) ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ประมาณ 10.8-13  



ปัจจัยท่ีผลต่อ ความสามารถในการออกฤทธิ์ 

เมื่อสัมผัสกับเยื่อบุผิว sodium hypochlorite (NaClO) จะทำปฏิกริยาได้เป็นกรด hypochlorous 

(HClO) ซึ่งมีฤทธิ์ระคายเคือง และกรด hypochlorous ถูกเปลี่ยนต่อไปเป็นกรด hydrochloric (HCl)        

ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนมากขึ้น 

นอกจากนี้ hypochlorite จะทำปฏิกริยากับกรด hydrochloric ในกระเพาะอาหารได้เป็นก๊าซ 

chlorine (Cl2) ซึ่งนอกจากจะทำให้ เกิดอาการระคายต่อเนื้ อเยื่อต่างๆ แล้วอาจทำให้ เกิด chemical 

pneumonitis ได ้

อันตราย / อาการอันตราย   

ทำให้เกิดการระคายเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง (mild-moderate irritant) เท่านั้น เนื่องจากมีความ

เข้มข้นต่ำ ดังนั้นถ้าผู้ป่วยได้รับสารนี้ โดยการกินในปริมาณไม่มาก (น้อยกว่า 5 ml/kg) จะมีอาการคลื่นไส้ 

อาเจียน แสบในปาก-คอ หรืออาจแสบท้องเล็กน้อย โดยไม่มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร แต่กรณีที่กิน

ปริมาณมากหรือกิน hypochlorite ที่มีความเข้มข้นสูง เช่น ในผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม      

(ความเข้มข้น 15-20%), hypochlorite ชนิดผงหรือแกรนูล พบว่าทำให้เกิด chemical burn ในกระเพาะ

อาหารได้ค่อนข้างลึก ส่องกล้องตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารอาจพบ grade II - grade III injuries 

กรณีที่ได้รับทางตาหรือทางผิวหนัง ก็จะมีอาการระคายเคืองเกิดขึ้นแต่ไม่รุนแรงนัก อาการทางตาอาจพบว่า     

มี corneal epithelium แดงเล็กน้อย ซึ่งจะหายได้เอง แต่ถ้าสัมผัสเป็นเวลานานตาอาจมี corneal edema 

หรือ conjuctival hemorrhage ได ้

ในผู้ป่วยที่กิน hypochlorite ปริมาณมากและมีความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิด hypernatremia, 

hyperchloremic metabolic acidosis, chemical pneumonitis ได้ และมีรายงานการเสียชีวิตจากภาวะ

ดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 



อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป 

 

 

ผู้ป่วยที่ได้รับ hypochlorite โดยการกิน ไม่ควรกระตุ้นให้อาเจียน, ห้ามให้ด่างในการ neutralize 

และไม่ให้ผงถ่านกัมมันต์ แต่ให้การรักษาตามอาการ (symptomatic care) กรณีท่ีกิน hypochlorite ใน

ปริมาณน้อย อาจให้ดื่มน้ำหรือนมเพ่ือทำให้เจือจาง (dilution) แต่ถ้ากินปริมาณมากและมีความเข้มข้นสูง การ

ใส่สายล้างท้องยังเป็นที่ถกเถียงกัน แต่ในรายที่มาเร็ว ควรจะใส่สายล้างท้อง นอกจากนี้ควรได้รับการตรวจ

หลอดอาหารและกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้อง โดยจะต้องทำเร็วภายใน 24 ชั่วโมงหลังกิน เพื่อประเมิน

ความรุนแรงที่เกิดข้ึน ทำให้วางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี ้ควรตรวจดูระบบทางเดินหายใจซึ่ง

อาจเกิดอันตรายจากก๊าซคลอรีนได้ 

  กรณีได้รับทางตาหรือทางผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที หลังจากนั้นให้ตรวจดู

บริเวณท่ีสัมผัสสารอีกครั้ง และให้การรักษาตามอาการ 

คำสัญญาณ 

(Signal Word) 

อันตราย (Danger) 

รูปสัญลักษณ์ 

(Pictogram) 

  

รหัสความเป็นอันตราย 

(Hazard Code) 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

(Hazard Statement) 

GHS05 Corrosive - สารกัดกร่อน, มีพิษต่อดวงตาและผิวหนัง 

 

 

เวปไซต์อ้างอิง 

https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/bulletin/bul_01/v9n4/Bleach_agent  

https://www.diw.go.th/hawk/job/Sodium_hypochlorite9-10-61.pdf  

http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.22912.html 

https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/bulletin/bul_01/v9n4/Bleach_agent
https://www.diw.go.th/hawk/job/Sodium_hypochlorite9-10-61.pdf
http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.22912.html

