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ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560

สาระในฉบับ

 การประยกุต์ระบบสากล GHS สู่สถานประกอบการผลิตภณัฑ์ชมุชน (OTOP)  1

 พิษภัยใกล้ตวัสตัว์เลี้ยงแสนรกั   4

สู่สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
การประยุกต์ระบบสากล GHS

     องค์การสหประชาชาติได้พัฒนาการ
จ�าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมท่ีีเป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก
หรือระบบสากล GHS (Globally Harmonized System of        
Classification and Labelling of Chemicals) ขึ้น โดยการสร้าง
มาตรฐานในการจ�าแนกประเภทสารเคมท่ีีค�านงึถงึอนัตรายด้านกายภาพ 
ด้านสขุภาพ และด้านสิง่แวดล้อม รวมท้ังให้มกีารส่ือสารความเป็น-
อันตรายทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ได้แก่ การตดิฉลากบนภาชนะบรรจุ 
และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet ; SDS) 
เพือ่ส่ือสารความเป็นอนัตรายของสารเคมีให้ครอบคลมุผูท้ีป่ฏิบตังิาน
ในสถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่ง ผู้ปฏิบัติงาน
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และผู้บริโภค หลังจากนั้น ภาคอุตสาหกรรม               
ในประเทศไทย โดยกระทรวงอตุสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรมเร่ืองระบบการจ�าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตราย
ของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
เมื่อวันที 12 มีนาคม 2555 ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัวนัที ่13 มนีาคม 2555 เป็นต้นไป 
ให้ผูผ้ลติ ผูน้�าเข้า ผู้ส่งออก และผูม้ไีว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย
มีหน้าที่ต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปแบบ
ของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยท่ีผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า       
จัดท�าขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้วัตถุอันตรายนั้นๆ ได้อย่าง
ปลอดภัย ซึ่งน�าไปสู่การท่ีส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ได้ด�าเนินการเพื่อรองรับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย        
ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขตามระบบสากล GHS โดย 

ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจ�าแนกและ
การสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ที่ส�านักงาน          
คณะกรรมการอาหารและยารับผดิชอบ พ.ศ. 2558 ทัง้นี ้การแสดง
ฉลากตามระบบสากล GHS ของสารเดี่ยวให้ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 1 ปี และสารผสมให้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัทีป่ระกาศนีม้ผีลใช้บงัคบัคอื 20 มนีาคม 2558
 จากข้อมูลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ประจ�าปี พ.ศ. 2547 ในระดับประเทศ พบว่า ผลิตภัณฑ์
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มีการใช้สารเคมีในการผลิตสูงสุด 
ได้แก่ สารช�าระล้างและตัวท�าละลายบางชนิด เป็นต้น ซึ่งสารเคมี
ที่ใช้เหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ในวงกว้างได้ หากละเลยการปฏบัิตทิีถ่กูต้อง เหมาะสม และเคร่งครัด 
ส�าหรับประเภทของสารเคมีท่ีมีการใช้ในผลิตภัณฑ์ชุมชนมากท่ีสุด 
ได้แก่ สารโซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether 
Sulfate) และสารโซเดยีมลอรลิซัลเฟต (Sodium Lauryl Sulfate) 
ซึ่งจัดเป็นสารเคมีในกลุ่มสารช�าระล้างที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดที่ใช้ในบ้านเรือน และมีฤทธิ์ส่วนใหญ่      
ในการท�าให้เกดิการระคายเคือง หากไม่ระมดัระวงัในการได้รับสัมผสั
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 จากการศกึษาของศนูย์ประสานงานพฒันาคณุภาพผลติภัณฑ์
ชมุชน ทีด่แูลสถานประกอบการซึง่ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกจิขนาดย่อม
พบว่ามกีารใช้สารเคมีในผลติภณัฑ์ชมุชนและท้องถิน่เป็นจ�านวนมาก             
ซึ่งสารเคมีที่ใช้เหล่านั้นควรเป็นสารที่ได้มาตรฐาน ผู้ผลิตควร   

รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ท�าการสอบถามแหล่งทีม่าของสารเคม ีเพ่ือให้แน่ใจว่ามาจากแหล่งผลติ
ที่เชื่อถือได้ เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอาจมีชื่อเคมีมากกว่า
หนึ่งชื่อ รวมทัง้มชีือ่การค้าได้หลากหลายขึน้อยูกั่บบรษัิททีผ่ลติ เช่น        
สารโซเดียมลอรลิอเีทอร์ซลัเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate) หรอื     
สารโซเดยีมลอรชิซลัเฟต (Sodium Laureth Sulfate) ซึง่มจี�าหน่าย
ในชือ่การค้าอยูห่ลายชือ่คอื Empicol ESA, Genapol LRO, Texapon 
N40 และ Zoharpon ETA เป็นต้น สารเคมีชนิดหนึ่งอาจจ�าหน่าย            
ในความเข้มข้นทีต่่างกนั และใช้ชือ่การค้าทีแ่ตกต่างกนั เช่น Texapon 
N40 มีความเข้มข้นของสารโซเดยีมลอรชิซัลเฟต 28% และ Texapon 
N70 มีความเข้มข้นของสารโซเดียมลอริชซัลเฟต 70% เป็นต้น 
สารเหล่าน้ีสามารถใช้ทดแทนกันได้ แต่ต้องค�านวณปริมาณที่ใช้      
ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ความเข้มข้นของสารส�าคัญตามต้องการ
 จากการทดลองน�าระบบสากล GHS ไปประยกุต์ในกลุม่แปรรปู
สมุนไพรบ้านเกาะตะเคียน อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (วัชรินทร์ 
ธญัญพชื, 2553) เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ชมุชนหน่ึงท่ีมกีารพฒันาคณุภาพ
และมาตรฐานของผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง เป็นทีย่อมรบัและได้รบั

การคดัสรรให้เป็นผลติภัณฑ์ดเีด่น ประเภทสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหารและยา 
ในระดบั 4 ดาว ท�าให้ธุรกจิของกลุ่มมแีนวโน้มของการเตบิโตทางการ- 
ตลาดสงูขึน้ ส่งผลให้มกีารใช้สารเคมทีีเ่ป็นวตัถุดบิของผลติภณัฑ์มากขึน้ 
โดยการจ�าแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ใช้ในการผลิต        
ตามระบบสากล GHS ท�าให้ทราบถึงความเป็นอันตราย ซึ่งน�าไปสู่
การแนะน�าวธีิการใช้งานทีถู่กวธีิ และจะน�าไปสูก่ารป้องกันอนัตราย
ของผู้ใช้ที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
 นอกจากน้ี ในการจ�าแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี  
ตามระบบสากล GHS ท�าให้เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อม             
ในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ชมุชน ในด้านสถานทีผ่ลติและสภาพแวดล้อม 
ด้านการจดัแบ่งภายใน ด้านสขุลกัษณะสถานทีผ่ลติ ด้านอปุกรณ์วัตถดุบิ
และวสัดกุารบรรจทุีใ่ช้ในการผลติ ด้านกระบวนการผลติ ด้านการบรรจุ 
ซึ่งเดิมมีสถานที่ผลิตไม่ถูกสุขลักษณะเพราะใช้ศาลาเอนกประสงค์
ของหมู่บ้าน หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งของบ้านพักอาศัยของประธาน
วิสาหกิจชุมชนเป็นสถานที่ผลิต จึงท�าให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย 
หากมีการผลิตแล้วเก็บไว้นานเกินไป

ก่อนอบรม

สภาพสถานทีผ่ลติ
หลงัอบรม
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 1. วัชรินทร์ ธัญญพืช (2553) “ระบบการจ�าแนกประเภท          
และการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดียวกนัทัว่โลกกบัการจดัการ
สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชุน : กรณีศึกษากลุ่ม
แปรรูปสมุนไพรบ้านเกาะตะเคียน อ�าเภทเมือง จังหวัดจันทบุรี” 
วิทยานิพนธ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 2. ศรศิกัดิ ์สนุทรไชย (2551) รายงานวจิยัเรือ่ง “โครงการพัฒนา
ฉลากเคมีภัณฑ์วัตถุอันตราย : การจัดกลุ่มความเป็นอันตราย         
ตามระบบ GHS ส�าหรบัผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดประเภทผลติภัณฑ์
ชมุชน” นนทบรุ ีมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

 3. ศริศักดิ์ สุนทรไชย (2558) บทความวิชาการ “ฉลากส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์วัตถุ อันตรายที่ ใช ้ในบ ้านเรือนตามระบบสากล”          
http://e-jodil.stou.ac.th ปีที ่3 ฉบับที ่1 มกราคม – มถินุายน 2558

เอกสารอ้างอิง

 การจดัให้มมีาตรการผจญเพลงิ โดยใช้สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม
กับพื้นที่ และสภาพแวดล้อม โดยอาจเป็นการฉีดพ่นละอองน�้า         
โฟม เคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์
 มาตรการการก�าจัดของเสียโดยการหลีกเลี่ยงการปล่อย        
น�า้ทิง้สารเคมหีรือน�า้ล้างภาชนะทีม่สีารเคมปีนเป้ือนลงทาง/ท่อระบาย
น�้าสาธารณะ หากน�้าท้ิงมีจ�านวนมากควรมีการบ�าบัดหรือก�าจัด       
ให้เหมาะสม
  จากกรณีตัวอย่างการประยุกต์ระบบสากล GHS ในกลุ่ม
แปรรูปสมุนไพรบ้านเกาะตะเคียน อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีนี้ 
ท�าให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและเป็นการสร้างความตระหนัก          
ในความเป็นอนัตรายของสารเคมใีห้แก่ผูท่ี้เกีย่วข้องในกระบวนการผลติ  
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี เป็นผลดี     
ต่อสขุภาพของผู้คนในชมุชนและสิง่แวดล้อม และจะน�าไปสู่การจดัท�า
ฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป

การฝึกอบรมเรื่องระบบสากล GHS และวิธีการปฏิบัติงาน      
กับสารเคมีอย่างปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ที่มีวิธีใช้และข้อควรระวัง

 ในโครงการนี้ สมาชิกผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มแปรรูปสมุนไพร
บ้านเกาะตะเคียน ได้เข้ารับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานกับ         
สารเคมีอย่างปลอดภัย ต้องรู ้จักสารเคมีที่ใช้งาน เข้าใจและ           
ปฏิบัติตามฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี  
ห้ามดืม่ กนิ หรือสบูบหุรีข่ณะปฏบิตังิาน ห้ามน�าอาหารและเครือ่งดืม่ 
ไว้ในตู้เย็นที่มีการปฏิบัติงานกับสารเคมี การใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม และทีส่�าคัญคือแว่นครอบตา
ป้องกันสารเคม ีผ้าปิดปาก ปิดจมกู หรอืหน้ากาก ถงุมอืยางป้องกนั
สารเคม ีและให้สวมชดุป้องกนัสารเคม ีเช่น ผ้ากันเป้ือนหรอืเสือ้คลมุ
ป้องกนัล�าตวั แขนและขา เป็นต้น ตลอดเวลาทีท่�างานกบัสารเคมี
 นอกจากนี้ มีการฝึกให้เมื่อตรวจรับสารเคมี ต้องตรวจสอบ
สภาพทั่วไปของภาชนะบรรจุว่า ไม่มีรอยเปิดหรือช�ารุด และต้องมี
ฉลากระบุชือ่ รายละเอยีดอืน่ๆ ลงบนัทกึการรบัสารเคม ีและจดัซือ้
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ให้มีการค้างในสตอคมากเกินจ�าเป็น
 การเก็บรักษาสารเคมีให้จัดไว้ในสถานที่มีอากาศเย็น  แห้ง 
และอากาศถ่ายเทสะดวก ควรมชีัน้วางสารเคมทีีป้่องกนัการเปียกชืน้ 
จัดวางสารเคมีให้เป็นระเบียบ สัดส่วน วางอยู่ในระดับไม่สูงกว่า
ระดับสายตา ภาชนะบรรจุต้องมีฝาปิดแน่นสนิท และมีป้ายชื่อ       
สารเคมแีสดงต�าแหน่งทีจ่ดัวางสารเคม ีตรวจสอบสารเคมเีป็นระยะ
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งอาจเกิดจากสารเคมีเสื่อมสภาพ
 รวมทัง้ต้องจดัให้มอีปุกรณ์ปฐมพยาบาลทีจ่�าเป็น ควรมอ่ีาง            
ล้างหน้าทีส่ามารถเข้าไปถงึได้ง่าย และทนัท ีมีชดุน�า้ยาล้างตา หรอื
น�า้เกลือสะอาดล้างตา เตรยีมให้พร้อมกรณีเกดิอบุตัเิหตสุารเคมเีข้าตา 
 การจดัให้มีมาตรการปฐมพยาบาลท่ีจ�าเป็นแก่สมาชิกผู้ปฏบิตังิาน
ของกลุม่ เช่น เมือ่สดูดมสารเคมี ให้เคลือ่นย้ายผูท้ีส่ดูดม สูบ่ริเวณทีม่ี
อากาศถ่ายเทสะดวก เม่ือสัมผัสทางผิวหนัง ให้ช�าระล้างผิวหนัง
ทันทีด้วยน�้าสะอาด พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก 
เมือ่เข้าตา ให้ล้างตาด้วยน�า้สะอาดไหลผ่านเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาท ี           
เมือ่กลืนกนิ ให้ล้างปาก/บ้วนปากด้วยน�า้สะอาด หากพบว่าไม่รูส้กึตวั 
ห้ามให้สิ่งใดทางปากโดยเด็ดขาด

อ่านฉลากเคมีภัณฑ์
ก่อนใช้ทุกครั้งเพื่อ

ความปลอดภัยของทุกคน

เราต้องศึกษา
เอกสาร SDS

เพื่อความปลอดภัย
ในการท�างาน
กับสารเคมี
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ภญ. ดร. ออรัศ คงพานิช
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

กองแผนงานและวชิาการ ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

สัตว์เลี้ยงแสนรัก
พิษภัยใกล้ตัว

        มกัจะมสีตัว์เล้ียงแสนรัก โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สุนัขและแมว ท่ีมอบความสุขและความเป็นเพ่ือนให้สมาชิก           
ในครอบครวั ดงันัน้เราจงึควรใส่ใจในสขุภาพของสตัว์เลีย้งแสนรกั
เหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาอยู่กับเราไปนาน ๆ ดังนั้นเราควรมาท�ารู้จัก
กับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่อาจเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
และยาบางชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนบางชนิด           
การรู้จักสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่างสัตว์เล้ียง จะท�าให้เราสามารถ
หลีกเลี่ยงไม่ให้สัตว์เลี้ยงไปกินหรือสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ เป็นการ
ป้องกันอันตรายไว้ก่อน เพราะในบางครั้งเม่ือสัตว์เล้ียงได้รับ          
สิ่งที่เป็นพิษกว่าจะมีอาการที่สังเกตได้ อาจจะมีอาการหนักแล้ว          
สายเกินไปที่ รักษาชีวิตของสัตว์เล้ียงไว้ได้ ต่อไปนี้เป็นสรุป            
สิ่งที่อาจเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยง โดยแบ่งได้เป็น 3 หมวด ดังนี้

ในแต่ละบ้าน อาหารที่กินเข้าไป สรุปเก่ียวกับอาหารที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง 
มีดังนี้

  องุ่น ลูกเกด อาจท�าให้เกิดไตวายเฉียบพลันในสุนัข         
และแมว ปัจจบุนัยังไม่ทราบแน่ชดัว่าสารใดในองุน่และลกูเกดเป็นพษิ 
แต่อาการผิดปกติจะเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังกิน โดยจะมี          
การอาเจียน ท้องเสีย อ่อนเพลีย จนถึงขั้นรุนแรงที่ท�าให้ไตวาย

   หัวหอม กระเทียม มีสารเคมีที่ท�าลายเม็ดเลือดแดง       
ในสุนัขและแมว โดยเม็ดเลือดแดงที่ได้รับผลจะมีการแตกหรือ     
สญูเสยีความสามารถทีจ่ะน�าออกซเิจนไปเล้ียงร่างกาย การน�าหวัหอม 
กระเทียมไปปรุงโดยใช้ความร้อนไม่สามารถลดความเป็นพิษลงได้ 
ดงันัน้เราต้องระมดัระวงัไม่ให้สนัุขและแมวไปกินหัวหอม กระเทยีม 
รวมทั้งผงสกัดจากหัวหอม กระเทียม หรือแม้กระทั่งอาหารเด็กที่มี
การน�ามาให้สัตว์เล้ียงที่ป่วยกิน เพราะอาหารเด็กบางชนิดอาจมี      
หวัหอมเป็นส่วนประกอบ ดงัน้ันต้องอ่านฉลากอาหาร ดสู่วนประกอบ
ของอาหารนั้นให้ดี

   ถ่ัวแมคคาเดเมีย ซึง่พบเป็นส่วนประกอบในขนมชอ็กโกแลต
และคุกกี้ กลไกการเกิดพิษในสัตว์เลี้ยงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 
อาการเกิดพิษ คือหดหู่ อ่อนเพลีย อาเจียน มีอาการสั่น ปวดข้อ 
และเหงือกมีสีซีด

   สารให้ความหวานไซลิทอล (Xylitol) มักพบอยู ่ใน 
ผลติภณัฑ์อาหารต่าง ๆ ที่ท�าให้ปราศจากน�้าตาล เช่น หมากฝรั่ง                
ลกูกวาด/ลกูอมมนิท์ ชอ็คโกแลต และเนยถัว่ นอกจากนัน้ยงัมีการ-
ใช้ไซลทิอลในผลติภณัฑ์อืน่ เช่น ยาสฟัีน น�า้ยาบ้วนปาก ยาน�า้เชือ่ม
แก้ไอทีป่ราศจากน�า้ตาล และวิตามนิชนดิเมด็เคีย้ว เป็นต้น สารไซลทิอล
เป็นพิษร้ายแรงต่อสุนัข โดยสารน้ีถูกดูดซึมได้ไวในสุนัขแล้วท�าให้
ตับอ่อนของสุนัขมีการหลั่งสารอินซูลิน (insulin) อย่างฉับพลัน 
ท�าให้เกิดอาการน�้าตาลต�่า (hypoglycemia) ซึ่งอาการดังกล่าว      
ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะท�าให้สุนัขตายได้ อาการพิษของไซลิทอล          
จะเกิดขึ้นหลังสุนัขกินไปแล้วประมาณ 30 นาที โดยเริ่มแรกอาจ
เกดิการอาเจยีน และเกดิอาการของน�า้ตาลในเลอืดต�า่ (hypoglycemia) 
โดยจะสังเกตได้ว่าสุนัขมีการเคลื่อนไหวลดลง อ่อนเพลีย เดินเซ 
เคลื่อนไหวร่างกายไม่ประสานกัน ล้ม ชัก จนกระท่ังถึงตายได้       
ดังน้ันถ้าสงสัยว่าสุนัขได้รับพิษจากสารไซลิทอล เช่นจากการกิน
หมากฝรั่งที่มีสารไซลิทอล ให้รีบน�าส่งไปให้สัตวแพทย์โดยทันที 
เพราะอาการของน�้าตาลในเลือดต�่า และอาการรุนแรงอ่ืนๆ                
ในบางกรณ ีอาจยงัไม่เกดิขึน้ภายใน 12-24 ชัว่โมง

 1. อาหาร

 คนทีม่สีตัว์เลีย้งมกัจะเอน็ดแูละให้รางวลัสตัว์เลีย้งโดยการโยน
อาหารให้สตัว์เลีย้งกนิด้วย นอกจากจะสร้างนสิยัทีไ่ม่ดใีห้สัตว์เลีย้งแล้ว 
ยังพบว่ามีอาหารมนุษย์หลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง 
อาหารบางอย่างอาจท�าให้สัตว์เลี้ยงตายได้ ทั้งนี้ เพราะกลไก          
ย่อยอาหารในสตัว์เลีย้ง มคีวามแตกต่างจากกลไกในมนษุย์ ส�าหรบั
การแพ้อาหารนั้น ในคนอาจเกิดอาการแพ้อาหารท่ีรุนแรง คือ       
เป็นผืน่ลมพษิ หายใจล�าบาก ความดันเลือดต�า่จนชอ็ก และถึงตายได้ 
แต่ในสัตว์เลี้ยงที่มีการแพ้อาหาร ส่วนใหญ่จะแสดงเป็นอาการแพ้
ที่ผิวหนังและในหู นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารบางอย่างปลอดภัย      
ต่อสัตว์เล้ียงตวัหน่ึง แต่อาจเป็นอนัตรายต่อสตัว์เล้ียงตัวอืน่ ทัง้นี้          
ข้ึนกับหลายปัจจยั เช่น พนัธกุรรมของสัตว์เล้ียง และขนาด/ปรมิาณ
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 ดงัน้ัน เราควรอ่านฉลากผลิตภณัฑ์พวกหมากฝรัง่ ลูกกวาด/
ลูกอมมินท์ เนยถั่ว และวิตามินชนิดเคี้ยว อย่างละเอียด ถ้ามีสาร 
ให้ความหวานที่ชื่อไซลิทอล จะเป็นพิษร้ายแรงต่อสุนัขได้ ห้ามให้
สุนัขกินโดยเด็ดขาด เละควรเก็บให้พ้นจากสุนัข เพื่อป้องกันไม่ให้
สุนขัไปกนิเองด้วย ในส่วนของยาสฟัีน น�า้ยาบ้วนปาก และยาน�า้เชือ่ม
แก้ไอทีม่สีารไซลทิอล ให้เกบ็ให้พ้นจากสนุขั ส�าหรบัการท�าความสะอาด
ฟันสนุขั ให้ใช้ยาสฟัีนส�าหรบัสตัว์เลีย้งเท่านัน้ อย่าใช้ยาสฟัีนทีใ่ช้กบัคน 
เพราะอาจมีสารไซลิทอลได้

   ช็อคโกแลต กาแฟ และคาเฟอีน ในช็อคโกแลตมีสาร 
theobromine มีฤทธิ์ขับปัสสาวะและเป็นพิษต่สุนัขได้ ถ้ากินเป็น
ปริมาณมาก นอกจากน้ียังมีสารคาเฟอีน (caffeine) ซึ่งพบอยู่         
ในกาแฟและเครื่องดื่มชูก�าลังด้วย สารคาเฟอีนมีฤทธ์ิกระตุ้น           
ในช็อคโกแลตต่างชนดิกนั จะมสีารท้ังสองปรมิาณไม่เท่ากนั พบว่า
ในช็อคโกแลตด�า (dark chocolate) มีปริมาณสารทั้งสองสูงกว่า              
ช็อคโกแลตนม (milk chocolate) นอกจากนี ้ความเป็นพิษจะขึ้นกับ
ปริมาณช็อคโกแลตที่กินด้วย โดยสุนัขขนาดเล็กแม้กินช็อคโกแลต
เพียง 30-60 กรัม จะเกิดอาการพิษได้ โดยอาการพิษที่พบ คือ 
อาเจียน ท้องเสีย หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ ร้อนรน          
กล้ามเนื้อกระตุก ชัก จนถึงตายได้

   ขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็ม เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ เป็นต้น 
ถ้าสตัว์เลีย้งกนิขนมขบเคีย้วรสเคม็เป็นปรมิาณมาก เช่นกนิทัง้ถงุ อาจ
ท�าให้สตัว์เลีย้งมอีาการป่วยได้ ทัง้ยงัท�าให้ไตมปัีญหา ถ้าสัตว์เลีย้ง 
กนิของเหล่านีเ้ข้าไป ต้องเตรยีมน�า้ดืม่สะอาดให้เขากนิแก้กระหาย
ไว้ตลอดเวลาด้วย

   เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ เป็นต้น 
การที่สุนัขและแมวไปกินหรือเลียเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ หรือ
แม้แต่ผลิตภัณฑ์บางชนิดท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบ เช่น 
น�า้ยาบ้วนปาก น�า้หอม เป็นต้น อาจท�าให้ป่วยได้ เพราะแอลกอฮอล์
มฤีทธิท์�าลายตับ ไต และรบกวนการท�างานของระบบประสาทส่วนกลาง 
นอกจากนี ้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเครือ่งดืม่มคีวามแตกต่างกนั 
เช่น เบียร์มีแอลกอฮอล์ประมาณ 4% ส่วนไวน์มีแอลกอฮอล์
ประมาณ 10% เหล้ามปีรมิาณแอลกอฮอล์สงูทีส่ดุประมาณ 35-40% 
เป็นต้น ผลติภณัฑ์ทีม่คีวามเข้มข้นแอลกอฮอล์สงูจะมผีลรนุแรงขึน้ 
ในกรณีสตัว์เลีย้งขนาดเลก็ ถ้ากนิเครือ่งดืม่ทีมี่แอลกอฮอล์ทีเ่ข้มข้น
แม้ปริมาณเล็กน้อยเข้าไป อาจท�าให้เป็นอันตรายถึงตายได้

 ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ายาที่ปลอดภัยและมีการใช้ในมนุษย์ 
อาจไม่ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงในบ้าน รวมทั้งขนาดยาที่ว่าปลอดภัย
ในมนุษย์ อาจไม่ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง
 ยกตัวอย่าง ยาที่เป็นพิษรุนแรงต่อสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ยาแก้
ปวดลดไข้ ทีม่ชีือ่สามญัว่า Paracetamol (พาราเซตามอล) หรอื
มีอีกช่ือหน่ึงว่า Acetaminophen ซึง่เป็นยาแก้ปวดลดไข้ทีใ่ช้กนั
แพร่หลาย ได้ผลดีมากในคน และปลอดภัยสูงแม้ใช้กับเด็กเล็ก         
แต่ยาแก้ปวดลดไข้ตวันีก้ลบัเป็นพษิร้ายแรงต่อสตัว์เลีย้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในแมว เน่ืองจากแมวไม่มเีอ็นไซม์ทีจ่ะย่อยสลาย Paracetamol ได้ 
ซึง่แตกต่างจากคน ท�าให้มีสารพิษเกิดขึ้นและสะสมในร่างกายแมว
อย่างรวดเรว็ ถึงแม้แมวจะได้รับ Paracetamol เพยีง 1 เมด็ จะแสดง
อาการเป็นพษิ คอื มกีารท�าลายเม็ดเลอืดแดง ยบัยัง้ความสามารถ         
ในการน�าออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ท�าให้เกิดอาการท่ีเรียกว่า            
methaemoglobinaemia คอืลิน้และเหงอืกกลายเป็นสคีล�า้ (สีน�า้ตาลด�า) 
แล้วเกดิการท�าลายตบั หน้าและตัวบวม จนถึงตายได้ 
 ดังนั้นถ้าแมวป่วยเป็นไข้ อย่าน�ายาแก้ปวดลดไข้ที่ชื่อ 
Paracetamol ของคนไม่ว่าจะเป็นยาเม็ด หรือยาน�้าเชื่อมส�าหรับ
เด็กมาให้แมวกินเด็ดขาด เพราะเป็นพิษสูงต่อแมวท�าให้ถึงตายได้ 
แต่ให้ท�าการปฐมพยาบาลแมวที่เป็นไข้โดยใช้ผ้าชุบน�้าเย็นเช็ดตัว 
โดยเฉพาะซอกคอ ใบหู และอุ้งเท้า แล้วพาไปพบสัตวแพทย์                   
เพื่อให้ยาท่ีเหมาะสม แต่ในกรณีที่แมวไปกินยาแก้ปวดลดไข้ 
Paracetamol โดยไม่ตั้งใจ ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ ซึ่งอาจให้ยา
แก้พษิเฉพาะ ทีช่ือ่ Acetylcysteine ถ้าให้ทนัท่วงทอีาจช่วยชวีติแมวได้

 ในกรณขีองสนุขั ยาแก้ปวดลดไข้ Paracetamol มคีวามเป็นพษิ
เช่นเดยีวกนั แต่สนุขัยงัไม่ไวต่อพิษของ Paracetamol เท่ากบัแมว 
ความเป็นพิษจะข้ึนกับน�้าหนักและสุขภาพของตัวสุนัข และ               
ปรมิาณยาทีกิ่นเข้าไป ถ้ากินเข้าไปมาก ความเสีย่งต่อพิษจะสูงมากขึน้ 
โดยจะเกิดอาการตาแห้ง ตับถูกท�าลาย มีการท�าลายเมด็เลอืดแดง
อย่างผิดปรกต ิแล้วเกิดอาการ methaemoglobinaemia ตามมา
 นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกา ยังมีการรายงานความเป็นพิษ
ของยามนุษย์อีกหลายกลุ่มที่เกิดข้ึนในสัตว์เล้ียง โดยตัวอย่าง         
กลุ่มยาที่ควรเฝ้าระวังในสัตว์เลี้ยง มีดังนี้

 2. ยา

ขนมคบเขี้ยวที่มีรสเค็ม
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   ยาแก้ปวดอกัเสบ กลุ่ม Nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAID) เช่น ยา Ibuprofen, Naproxen เป็นต้น แม้จะมี
การให้โดยสัตวแพทย์ เพื่อลดอาการปวดในสุนัข แต่มีความเสี่ยง      
ที่จะท�าให้เกิดแผลในทางเดินอาหาร และท�าลายตับ ไต ได้

   ยารักษาอาการซึมเศร้า (Antidepressants) เช่น ยา             
Effexor, Cymbalta, Prozac, Lexapro เป็นต้น สัตวแพทย์อาจ  
สั่งยารักษาอาการซึมเศร้าเหล่านี้ ให้แก่สัตว์เล้ียงเป็นครั้งคราว       
แต่การที่สัตว์เลี้ยงกินยากลุ่มน้ีเกินขนาด อาจท�าให้เกิดปัญหาได้ 
เช่น ง่วงซึม เคลื่อนไหวไม่ประสาน สั่นและชัก 

   ยากลุ่ม Benzodiazepines และยานอนหลับ เช่น            
ยา Diazepam, Alprazolam, Clonazepam, Zolpidem เป็นต้น         
ยากลุ่มน้ีใช้ในคนเพื่อลดการวิตกกังวลและช่วยให้นอนหลับดีข้ึน 
แต่ในสัตว์เลี้ยงอาจได้ผลตรงกันข้าม โดยในสุนัขประมาณ 50% 
ถ้ากินยานอนหลับของมนุษย์จะมีอาการต่ืนเต้นแทนท่ีจะง่วงซึม 
นอกจากนี้ อาจท�าให้สัตว์เล้ียงมีการเคล่ือนไหวท่ีไม่ประสานกัน      
โดยเดินเหมือนเมา และหายใจตื้นๆ ยากลุ่ม Benzodiazepines 
บางตัวสามารถท�าลายตับในแมวได้

  ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม Beta-blockers เช่น ยา        
Atenolol และ Metoprolol เป็นต้น ยากลุ่มนี้แม้สัตว์เลี้ยงกินไป
เลก็น้อย อาจท�าให้เกดิพษิได้ การกนิเกนิขนาดท�าให้ความดนัเลือดลด 
และหัวใจเต้นช้า จนท�าให้สัตว์เลี้ยงตายได้

  ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายของยาต่อสัตว์เลี้ยง ข้อควร
ปฏิบัติเกี่ยวกับยา มีดังนี้ 

  เก็บยาที่ ใช ้กับคนไม่ว ่าจะเป ็นยาแผนปัจจุบันและ             
ยาแผนโบราณ/สมุนไพรไว้ในที่ปลอดภัย ไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าถึงได้
  แยกเก็บยาทีใ่ช้กบัสตัว์เล้ียงต่างหาก โดยแยกจากยาคน
  ยาที่ใช้กับคนแล้วมีความปลอดภัยสูง แม้ใช้กับเด็กเล็กยัง
ปลอดภัย แต่ยานั้นอาจเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ เช่น ยาแก้
ปวดลดไข้ Paracetamol เป็นพิษร้ายแรงต่อแมว ท�าให้ถึงตายได้ 
  ปรกึษาสตัวแพทย์ทกุครัง้ ก่อนให้ยากับสตัว์เลีย้งของท่าน

ข้อควรปฏิบติั ! 

 3. ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในบ้านเรอืน

 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหลายชนิดอาจเป็นอันตราย        
ต่อสัตว์เลี้ยงได้ ตัวอย่างเช่น น�้ายาล้างห้องน�้า ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
ฟอกขาว ลูกเหม็น และยาเบื่อหนู เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มี
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่บ่งให้ใช้ แต่เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์      
ที่มีความเป็นอันตรายในตัวเอง ถ้าสัตว์เล้ียงในบ้านได้รับเข้าสู่
ร่างกาย อาจท�าให้ป่วยถึงตายได้ สรุปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน  
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง มีดังนี้

  น�า้ยาล้างห้องน�า้ มอียู ่2 ประเภท คอื (1) น�า้ยาล้างห้องน�า้
ทัว่ไป ทีใ่ช้ท�าความสะอาดคราบสกปรก ทีล้่างออกง่าย เช่น คราบสบู่ 
เป็นต้น เป็นผลิตภณัฑ์ทีไ่ม่มส่ีวนผสมของกรด แต่ใช้สารลดแรงตงึผวิ 
และ (2) น�า้ยาล้างห้องน�า้ชนดิทีใ่ช้ขจดัคราบฝังแน่น ซึง่มส่ีวนผสม
ของกรดไฮโดรคลอริก (HCl) อยู่ประมาณ 8-15 % โดยมีน�้าหนัก 
เนื่องจากเป็นกรดแก่ จึงมีฤทธ์ิกัดกร่อนสูงมาก ท�าลายดวงตา       
และเนือ้เยือ่ผวิหนงั และสามารถกดักร่อนโลหะได้ เมือ่ท�าปฏกิิรยิา
กับโลหะหรือสารเคมีอื่น ท�าให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ที่ท�าให้
ระคายเคืองทางเดินหายใจ 
 ดังนั้น ควรเก็บผลิตภัณฑ์น�้ายาล้างห้องน�้าไว้ในที่มิดชิด       
ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง เมื่อใช้หมดแล้วควรทิ้งหรือท�าลาย
ภาชนะบรรจุ ห้ามน�ามาใส่อาหารหรือน�้าให้สัตว์เลี้ยง และต้อง
ระมัดระวังยิ่งขึ้นในกรณีของน�้ายาล้างห้องน�้าชนิดที่ใช้ขจัดคราบ 
ฝังแน่น ทีม่กีรดไฮโดรคลอไรด์เป็นส่วนประกอบ เพราะมคีวามเป็น-
อันตรายที่สูงกว่าน�้ายาล้างห้องน�้าชนิดทั่วไปที่ไม่มีกรด

  ผลิตภัณฑ์ฟอกขาว (Bleach) มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ คือ  
(1) ผลิตภัณฑ์ฟอกขาวที่มีคลอรีน (Chlorine Bleach) ได้แก ่
ผลติภณัฑ์ทีม่ ีSodium Hypochlorite หรอื Calcium Hypochlorite 
ประมาณ 3-6% เป็นส่วนประกอบ ซึง่มีฤทธิก์ดักร่อนสงู ขจดัคราบ
ได้ด ีเหมาะในการซักผ้าขาว และสามารถฆ่าเชือ้แบคทเีรยีได้ดเียีย่ม
และ (2) ผลติภณัฑ์ฟอกขาวทีม่อีอกซเิจน (Oxygen Bleach) ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารพวก Hydrogen Peroxide (H

2
O

2
) และ            

Oxygen ผสมอยู ่ สามารถขจัดคราบอินทรีย์หรือคราบเปื ้อน          
ทั่วไป เหมาะในการท�าความสะอาดผ้าสี
 ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงไปกินหรือเลียผลิตภัณฑ์ฟอกขาวเข้า        
จะท�าให้เกิดอาการ คือ น�้าลายไหลแบบควบคุมไม่ได้ อาเจียน 
อ่อนเพลีย ไอ ตาแดงเน่ืองจากได้รับเอาไอสารฟอกขาวเข้าไป         
ถ้าเราได้กลิ่นสารฟอกขาวจากขน อุ้งเท้า หรือปากของสัตว์เลี้ยง 
แสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงทีส่ตัว์เลีย้งจะเลยีกนิสารฟอกขาวเข้าไป 
ถ้ามีอาการพิษรุนแรงจะมีการกัดกร่อนของทางเดินอาหาร จนถึง
ขั้นชัก ความดันเลือดต�่า ช็อก โคม่า และอาจถึงตายได้
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 (2) ซิงค์ ฟอสไฟด์ (Zinc phosphide) เป็นยาเบื่อหนู            
ที่มีราคาถูก ถ้าสัตว์ล้ียงไปกินเข้าจะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร
และท�าให้เกิดพิษเฉียบพลันได้ โดยจะยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการ
สร้างพลังงานในเซลล์ ท�าให้อวัยวะส�าคัญคือสมอง หัวใจ ปอด        
ซึง่ต้องการออกซเิจนสงู ได้รบัผลกระทบ นอกจากนี ้ซงิค์ ฟอสไฟด์ 
ท�าปฏิกิริยากับน�้า ได้ก๊าซฟอสฟีนสะสมในท้อง ดังน้ันสัตว์เลี้ยง        
ที่กินสารพิษชนิดนี้เข้าไปจะหายใจมีกลิ่นเฉพาะตัว คล้ายกลิ่น         
ปลาเน่า และมอีาการหายใจล�าบากหรอืหายใจถี ่อาเจยีนมเีลอืดออกมา 
อ่อนเพลีย ความดันเลือดต�่า ช็อก กล้ามเนื้อสั่น วิ่งเตลิด                
ดิ้นทุรนทุราย ชัก และอาจถึงตายได้
 ถ้าเราสงสัยว่าสัตว์เล้ียงแสนรักกินยาเบ่ือหนูเข้าไป ให้รีบ          
ปฐมพยาบาลให้เรว็ทีส่ดุ โดยถ้าสตัว์เลีย้งยังมสีตอิยู ่ไม่ได้หมดสตหิรอื
ชกั ให้ใช้ไข่ขาวดิบหลายๆ ฟอง หรือน�้าอุ่นผสมเกลือมากรอกปาก       
เพื่อกระตุ้นให้อาเจียนเอาเศษยาเบื่อหนูออกมา จากน้ันให้สารที่
สามารถดูดซับพิษ เช่น น�ายาเม็ดผงถ่าน (Activated Carbon)       
มาต�าให้เป็นผงผสมกับน�้าแล้วกรอกปาก นอกจากนี้ ถ้ามี “รางจืด” 
ซึ่งเป็นสมุนไพรที่เป็น “ราชาแห่งการถอนพิษ” ปลูกไว้ในบ้าน          
ให้เอาใบสด 10-20 ใบ มาต�าผสมกับน�้า แล้วกรอกปากสัตว์เลี้ยง 
จากนั้นให้รีบน�าไปพบสัตวแพทย์เพื่อรักษาชีวิตอย่างทันท่วงที           
 ทีส่�าคญั คอืถ้าต้องการใช้ยาเบือ่หนภูายในบ้าน ต้องใช้อย่าง
ระมดัระวงั ไม่ให้ทัง้เดก็และสตัว์เลีย้งเข้าถงึได้ นอกจากนีซ้ากหนทูีต่าย
ด้วยยาเบื่อ หรือเศษยาเบื่อหนูที่เหลือจาการใช้ ต้องเก็บใส่ถุง
พลาสติกหลาย ๆ ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ต่างๆ มาคุ้ยเขี่ยเล่นได้

 สรุป เพื่อปกป้องสัตว์เลี้ยงที่คุณรักจากพิษภัยจากอาหาร       
ยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในบ้านเรือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น       
เราต้องระมัดระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยงได้รับสัมผัสสารพิษจากการกิน 
เลีย หรือสูดดม โดยไม่ได้ตั้งใจ รวมทั้งเราต้องอ่านฉลากอาหาร      
ยา และผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้ในบ้านเรอืนทกุครัง้ เพือ่ให้มกีารปฏิบตัท่ีิถกูต้อง 
ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ได้รับสารพิษ นอกจากนั้นถ้ามีปัญหา           
สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยหรือได้รับพิษ ให้รีบปรึกษาสัตวแพทย์โดยเร็ว

 วิธีการปฐมพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่เลียกินผลิตภัณฑ์ฟอกขาว
เข้าไป คือ ให้ล้างปากสัตว์เลี้ยงด้วยน�้าสะอาด เพื่อให้สารฟอกขาว
ที่เหลือถูกล้างออกไป ล้างหรือเช็ดท�าความสะอาดขนและอุ้งเท้าที่
อาจเป้ือนสารฟอกขาวให้สะอาด แล้วให้สตัว์เล้ียงกนิน�า้เพือ่เจอืจาง
สารฟอกขาวที่กินเข้าไป ที่ส�าคัญ คือ ห้ามท�าให้สัตว์เลี้ยงอาเจียน 
เพราะอาจท�าให้ปอดของสัตว์ดูดซึมสารฟอกขาว ทั้งนี้ เมื่อ
ปฐมพยาบาลเสร็จให้รีบน�าไปพบสัตวแพทย์ 

  ลกูเหมน็ (Mothballs) ทีเ่ราใช้ใส่ตูเ้ส้ือผ้า ตูร้องเท้า เพือ่ป้องกนั
แมลงกดัแทะ หรอืใช้เพือ่ดบักล่ินในห้องน�า้ ลูกเหมน็มหีลายรปูแบบ 
เช่น แบบก้อน และแบบเม็ด เป็นต้น ลูกเหม็นมีสารเคมีที่ชื่อ         
แนพทาลีน (Naphthalene) เป็นส่วนประกอบหลักถึง 99%            
โดยสารแนพทาลีนจะระเหิดได้ที่อุณหภูมิห้อง ได้เป็นก๊าชพิษ ที่มี
กลิน่เฉพาะ เมือ่มกีารใช้ในท่ีปิด ก๊าซท่ีเกิดขึน้จะฆ่าแมลงกดัแทะได้ 
สตัว์เลีย้งในบ้านมกัถูกดงึดดูด้วยกล่ินทีน่่าสนใจของลูกเหมน็ ดงันัน้
สัตว์เลี้ยงอาจได้รับโดยการหายใจ เอาไอของลูกเหม็นเข้าไป        
ท�าให้ระคายเคืองตา และมีอาการอื่นๆ ด้วย นอกจากนั้นสัตว์เลี้ยง
อาจกินลูกเหม็นเข้าไป แม้เพียงไม่กี่ลูกอาจท�าให้เจ็บป่วยรุนแรงได้ 
คือเกิดอาการพิษ ท�าลายตับ และอาจท�าให้ตายได้ ดังนั้นการใช้      
ลูกเหม็นต้องใช้ในที่ปิด เช่น ตู้เสื้อผ้า เป็นต้น และระมดัระวงัไม่ให้
สตัว์เล้ียงไปสูดดมไอลูกเหมน็บ่อยๆ และเก็บลูกเหมน็ในภาชนะปิดสนทิ 
เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงมากิน

  ยาเบื่อหนู เป็นยาพิษท่ีต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็น   
อย่างย่ิง เพราะสัตว์เลี้ยงแสนรักอาจไปกินเข้าโดยไม่ตั้งใจ หรือ      
บางคร้ังอาจไปเอาซากหนูที่ตายด้วยยาเบื่อมาเล่น แล้วเลียท�าให้ 
ได้รับสารพิษไปด้วย นอกจากนี้ ในบางคร้ังอาจมีคนใจร้ายน�า           
ยาเบื่อหนูมาใช้ในทางที่ผิดเพื่อเบื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราได้             
ยาเบื่อหนูที่ใช้ในครัวเรือนมีอยู่หลายชนิด เช่น
 (1) สารพวกวอร์ฟารินและอนุพันธุ์ เป็นยาเบื่อหนูที่ใช้          
กันมากที่สุดในปัจจุบัน เป็นสารพิษท่ียังยั้งการแข็งตัวของเลือด 
ท�าให้เลือดออกอย่างรุนแรง ตัวอย่าง เช่น สาร Warfarin,            
Coumatetralyl, Brodifacoum, Bromadiolone เป็นต้น               
ถ้าสตัว์เลีย้งไปกนิยาเบ่ือหนนูี ้จะมอีาการเลอืดออกทีจ่มกูและปาก         
มีเลือดออกปนในปัสสาวะและอุจจาระ เหงือกสีซีด ตัวบวมเพราะ
มเีลอืดออกมาคัง่ในช่องอกและท้อง หายใจล�าบาก อ่อนเพลยี และ
อาจถึงตายได้
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