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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

ชื่อผลิตภัณฑ์: Chlorhexidine Gluconate  
CAS registry number (Chemical Abstract Services): 18472-51-0 
ประโยชน์: น้ำยาฆ่าเชื้อ 
ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต: Osoth InterLaboratories Co., Ltd. 600/9 Industrial Park Chonburi 20230 Thailand 

    
2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                 □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                       □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

           □ ของแข็งไวไฟ         □ สารที่เติมออกซิเจน                             □ สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                     สารทำกัดกร่อนได้                             □ สารก่อมะเร็ง  
           อ่ืนๆ ระบุ ....................... 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

    ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ :   
Chlorhexidine gluconate   19-21 % by Weight 
Water     79-81 % by Weight 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

สัมผัสตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที และนำส่งแพทย์ทันที 

ผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที เม่ือสัมผัสกับผิวหนังล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ทำความสะอาดผิวที่ปนเปื้อนด้วย

น้ำปริมาณมาก 

สัมผัสผิวหนัง (กรณีรุนแรง): ล้างด้วยสบู่ที่ใช้ฆ่าเชื้อ และทาด้วยครีมที่มีฤทธ์ิฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไปพบแพทย์ 
การหายใจ: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ นำส่งแพทย์ทันที 

 การรับประทาน: ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที  

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

ความไวไฟของผลิตภัณฑ์: อาจติดไฟได้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง 
 อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ: ไม่มีข้อมูล  
 ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้:  
 คาร์บอนออกไซด์ (CO, CO2), ไนโตรเจนออกไซด์ (NO, NO2), สารประกอบฮาโลเจน 
 การผจญเพลิงและคำแนะนำ: ไฟขนาดเล็ก: ใช้ผงเคมีแห้ง         ไฟขนาดใหญ่: ใช้น้ำฉีดพ่น อย่าใช้เครื่องพ่นน้ำ 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

การรั่วไหลขนาดเล็ก (Small Spill): เจือจางด้วยน้ำ และซับขึ้น หรือดูดซับด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยาที่แห้งและใส่ในภาชนะที่
เหมาะสมสำหรับการกำจัดของเสีย ทำความสะอาดโดยการพรมน้ำบนพื้นผิวที่ปนเปื้อนและกำจัดตามข้อกำหนดหน่วยงานท้องถิ่นและ 

ภูมิภาค 

การรั่วไหลขนาดใหญ่ (Large Spill): ซับขึ้นหรือดูดซับด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยาที่แห้ง และใส่วัสดุที่หกรั่วไหลในการกำจัด
ขยะที่เหมาะสม ทำความสะอาดโดยการกระจายน้ำบนพื้นผิวที่ปนเปื้อนและปล่อยให้ไหลผ่านระบบสุขาภิบาล 
   

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)   

 ข้อควรระวัง: เก็บให้ห่างจากความร้อน เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ห้ามรับประทานอาหาร ห้ามสูดดมไอสาร/
ควัน/ไอ/สเปรย์ สวมชุดป้องกันที่เหมาะสมในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม ถ้ากลืนกินไปพบ
แพทย์ทันที และแสดงภาชนะหรือฉลาก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา  

พื้นท่ีเก็บ: เก็บภาชนะบรรจุให้แห้ง เก็บภาชนะให้แน่นสนิท เก็บในที่เย็น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก วัสดุที่ติดไฟได้ควรเก็บไว้
ห่างจากความร้อนสูงและห่างจากตัวออกซิไดซ์ที่แรง   
     

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)   

  การคุ้มครองส่วนบุคคล: แว่นตา Splash เสื้อห้องปฏิบัติการ ใส่ถุงมือ เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรอง/รับรองแล้วหรือ
เทียบเท่า   
     การป้องกันส่วนบุคคลในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหลขนาดใหญ่: แว่นตา Splash ชุดสูทเต็มตัว เครื่องช่วยหายใจไอ บู๊ทส์ ถุงมือ 
ควรใช้เครื่องช่วยหายใจในตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดม เสื้อผ้าที่แนะนำอาจไม่เพียงพอ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะจัดการผลิตภัณฑ์น้ี  
 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  

ลักษณะทั่วไป: ของเหลว                                       กลิ่น: ไม่มีกลิ่น  
pH (1% ละลาย/น้ำ): เป็นกลาง                                จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด: 100 °C 
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง: ไม่มีข้อมูล                      การละลาย: ละลายได้ง่ายในน้ำเย็น                                                           
  

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)   

การกัดกร่อน: ไม่กัดกร่อนในภาชนะแก้ว 
ข้อสังเกตพิเศษเกี่ยวกับการกัดกร่อน: ไม่มีข้อมูล  
การสังเคราะห์: ไม่มีข้อมูล  
การเกิดปฏิกิริยา: เสถียรภายใต้การใช้ในสภาวะปกติ  

 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

ความเป็นพิษต่อสัตว์: Mouse LC50: 6300 มิลลิกรัม/ ลิตร  
 พิษเรื้อรังต่อมนุษย์: สารเป็นพิษต่อปอด, mucous membranes 

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ ต่อมนุษย์: เป็นอันตรายอย่างมากในกรณีที่มีการกลืนกิน, ระคายเคืองเมื่อถูกผิวหนัง หรือเม่ือ
สูดดม ไม่กัดกร่อนสำหรับผิว ไม่ซึมซับตามผิวหนัง 
 ข้อสังเกตพิเศษเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อสัตว์: ไม่มีข้อมูล   
 



  Chlorhexidine 

หน้า 3 จาก 3 
 

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์: ไม่มีข้อมูล  
ผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายทางชีวภาพ: อาจเป็นไปได้ว่าอาจไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากย่อยสลายในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม 

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการย่อยสลายในระยะยาวอาจเกิดขึ้นได้ 
           ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายทางชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการย่อยสลายมีความเป็นพิษมากกว่าตัว
ผลิตภัณฑ์ 
           ข้อสังเกตพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การย่อยสลายทางชีวภาพ: ไม่มีข้อมูล  
 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

ไม่มีข้อมูล  

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

DOT Classification: Not a DOT controlled material (United States) 
ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขนส่ง: ไม่สามารถระบุได้ 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

Federal and State Regulations: TSCA 8(b) inventory: Chlorhexidine gluconate; Water 
Other Regulations: OSHA: Hazardous by definition of Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). 
Other Classifications: 
WHMIS (Canada): CLASS D-2A: Material causing other toxic effects (VERY TOXIC) 
DSCL (EEC): R38- Irritating to skin. R41- Risk of serious damage to eyes 
HMIS (U.S.A.):  Health Hazard: 2    Fire Hazard: 1 

       Reactivity: 0     Personal Protection: h 
 อุปกรณ์ป้องกัน: ถุงมือ เสื้อห้องปฏิบัติการ เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรอง/รับรองแล้วหรือเทียบเท่า สวมเครื่องช่วยหายใจ
ที่เหมาะสม เม่ือการระบายอากาศไม่เพียงพอ ส่วมแว่นตาชนิด Splash 
 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ (other information)  

http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9923401 
 

 

           ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                        นายแพทย์ชำนาญการ 

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      

แก้ไขครั้งที่ 03 – 27/05/2563 


