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 การดำาเนินชีวิตประจำาวันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสารเคมีอยู่เสมอ การรู้ถึง

อันตรายของสารเคมีเพื่อการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยจึงจำาเป็นสำาหรับทุกคน 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน จัดทำาหนังสืืออ่านเพ่ิมเติม ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ เพ่ือเป็นสาระความรู้เพ่ิมเติม 

สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้แกนกลาง สำาหรับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ สำาหรับให้นักเรียนใช้พัฒนาทักษะชีวิต

ในเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีในชีวิตประจำาวัน เพื่อให้สามารถอ่านฉลาก และใช้

เคมภัีณฑใ์นชวีติประจำาวนัไดอ้ยา่งถกูตอ้งปลอดภยัตอ่สขุภาพของตนเอง ครอบครวั และ

สิง่แวดลอ้ม ให้เรยีนรูถ้งึการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ตลอดจนการปฏบิตัติวัในภาวะฉกุเฉนิ

ที่เกี่ยวกับสารเคมี

 ดังน้ัน จึงได้มีการจัดทำาคู่มือการจัดการเรียนรู้ สำาหรับหนังสืออ่านเพ่ิมเติมดังกล่าว 

เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย

ด้านสารเคมี ให้เข้าใจได้ง่าย และเชื่อมโยงกับการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน รวมทั้งจัดให้

มีสาระความรู้เพิ่มเติม สำาหรับครูผู้สอนที่สามารถหยิบยกไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

นักเรียน และสภาพแวดล้อมในการดำารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น

 ทั้งนี้ ในการจัดทำาคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก

คณาจารย ์นกัวชิาการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำานกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

 สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ หวังเปน็อยา่งยิง่วา่ 

คูมื่อครกูารจดัการเรยีนรูเ้ลม่นี ้จะเปน็ประโยชนส์ำาหรบัครผููส้อนในการจดักจิกรรมสง่เสรมิ

การเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตด้าน 

ความปลอดภัยจากสารเคมี ให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์ใน

ชีวิตประจำาวัน สำาหรับการดำาเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในอนาคต

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางการจดัการเรยีนรู้
หน่วยการเรยีนรู้ ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้

 ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นในอัตราสูง จนส่งผลกระทบ 

ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ดังนั้น 

องค์การสหประชาชาติจึงเห็นชอบให้ทุกประเทศนำาระบบสากลการจัดกลุ่ม และการติด 

ฉลากสารเคมี (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of  

Chemicals: GHS) มาใช้เพื่อเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทั่วโลก ให้มีมาตรฐาน 

เดียวกัน ได้แก่ การจัดกลุ่มอันตรายของสารเคมี การสื่อสารโดยการใช้สัญลักษณ์ และ 

องค์ประกอบของฉลากที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริโภคหรือผู้เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงอันตรายของสารเคมีที่ควรระวัง เพื่อจะใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 GHS เป็นระบบการจัดกลุ่มสารเคมี การติดฉลาก และการจัดทำาเอกสาร 

ข้อมูลความปลอดภัยในการทำางานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ 

อนัตรายทีเ่กดิจากสารเคมีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทัว่โลก ซึง่จะช่วยลดความซำา้ซ้อน 

ของข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและประเมินสารเคมี ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นว่า 

การใช้สารเคมีแต่ละประเภทจะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เกิดผลเสียหรืออันตราย

ต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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 คู่มือการจัดการเรียนรู้ ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ได้รับการพัฒนาข้ึนโดย ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี  

กองแผนงานและวิชาการ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมทักษะชีวิตของเยาวชน เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ให้มีสุขภาพและ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้จัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ดังนี้

 สาระที่ 4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

 มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำารง 

สุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อ 

สุขภาพ 

 ตัวชี้วัด พ 4.1 ป.4/3 วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

     และสาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต 

 มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 

 ตัวชี้วัด พ 5.1 ป.4/2 วิธีปฐมพยาบาลจากการใช้ยา เมื่อได้รับอันตราย 

จากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และ 

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

 คณะทำางานได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีและระบบสากล (GHS) เห็นว่า  

เปน็ความรูท้ีม่คีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้สามารถจดัการเรยีนการสอน และ

ประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ ทั้งระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเลือกบริโภค สารอันตราย

ใกล้ตัว นอกจากนี้ยังสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ โดย 

ผูส้อนสามารถศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัความปลอดภยัดา้นสารเคมแีละระบบสากลการ

จัดกลุ่มและการติดฉลากสารเคมี (Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals: GHS) เพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม
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 ตัวอย่างคำาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการ 

จัดการเรียนรู้ในคู่มือเล่มนี้ เป็นตัวอย่างการจัดสาระการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยด้าน 

สารเคมีและระบบสากลการจัดกลุ่มและการติดฉลากสารเคมีอยู่ในโครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยหลักการบริหารจัดการหลักสูตรแล้ว 

สถานศึกษาสามารถกำาหนดให้อยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม

  การจัดการเรียนการสอนในคู่มือน้ี เน้นเน้ือหาและกิจกรรมที่เป็นเร่ืองใกล้ตัว 

สามารถนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน มุ่งเน้นพฤติกรรมสุขภาพเป็นสำาคัญ ครูผู้สอน 

สามารถนำากิจกรรมการเรียนรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถ่ิน หรือ 

เหตุการณ์ตามความสนใจของนักเรียน 

 การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ได้ใช้แนวทางการจัดทำา 

หน่วยการเรียนรู้แบบ Backward Design เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน 

ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย การประเมิน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นประเมิน 

ความสามารถในการบรรลตุวัชีว้ดัด้วยการทำาชิน้งาน/ภาระงาน ซึง่เป็นร่องรอยทีนั่กเรียน 

แสดงออกมาให้ประจักษ์ว่า นักเรียนรู้อะไร ทำาอะไรได้ ไม่เน้นการประเมินด้วยแบบ 

ทดสอบเลือกตอบ หรือถูกผิด ซ่ึงจะจำากัดความสามารถของนักเรียนในการแสดงออก 

ด้วยการพูด และการแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการพัฒนาคนในทศวรรษนี้ นอกจาก

จะมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะแล้ว ควรปลูกฝังให้นักเรียนได้มีความ 

สามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การเจรจาแลกเปลี่ยน การประสานความร่วมมือ 

การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ของโลก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ประสบความสำาเร็จในการแข่งขันในภายหน้าอีกด้วย
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ค�าอธิบายรายวิชา

พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา  80 ชั่วโมง

 ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต พัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย ช่วงอายุ 

9-12 ปี ความสำาคัญของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต 

และพัฒนาการ วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ กระดูกและข้อให้ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับ 

เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทำาที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสม 

ในเรื ่องเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดสิ ่งแวดล้อมที่ถูก 

สุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ สภาวะอารมณ์และความรู้สึก ผลที่มีต่อสุขภาพทางบวก 

และทางลบ วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความสำาคัญของ 

การใช้ยา หลักการใช้ยา วิธีปฐมพยาบาลจากการได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี  

การใช้ยาผิด แมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผลเสียของการสูบบุหรี่ 

การดื่มสุรา และการป้องกัน

 มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช ้

อุปกรณ์ประกอบ บริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 

กีฬาพื้นฐาน วิเคราะห์พัฒนาการของตนเองในการออกกำาลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬา 

ตามตัวอย่าง และแบบการปฏิบัติของผู้อื่น ออกกำาลังกาย เล่นเกม ตามความชอบของ 

ตนเองและเล่นกีฬาพื้นฐานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นกีฬาพื้นฐานตาม 

ชนิดกีฬาที่เล่น  
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 โดยใช้กระบวนการการคิดวิเคราะห์ แยกแยะองค์ประกอบ หาความสัมพันธ ์

เชิงเหตุผล อันนำาไปสู่การค้นหาและสรุป หรือประเมินตัดสินใจในการนำาไปใช้เพื่อดูแล 

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพ การออกกำาลังกาย และเล่นกีฬาที่ดีต่อสุขภาพ  

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

     ตัวชี้วัด

 พ 1.1 ป.4/1 พ 1.1 ป.4/2 พ 1.1 ป.4/3

 พ 2.1 ป.4/1     พ 2.1 ป.4/2     พ 2.1 ป.4/3

 พ 3.1 ป.4/1     พ 3.1 ป.4/2     พ 3.1 ป.4/3   พ 3.1 ป.4/4

 พ 3.2 ป.4/1     พ 3.2 ป.4/2

 พ 4.1 ป.4/1     พ 4.1 ป.4/2     พ 4.1 ป.4/3     พ 4.1 ป.4/4

 พ 5.1 ป.4/1     พ 5.1 ป.4/2     พ 5.1 ป.4/3

 รวม 19 ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา พ14101 สขุศึกษาและพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

1 การเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายและ
จิตใจ

พ 1.1  ป.4/1 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการตามวัย อายุ 9-12 
ปี การปรับตัวด้านร่างกาย
และจิตใจ

สาระสำาคัญ
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ลำาดับ ตัวชี้วัด เวลา 
(ชั่วโมง)

นำ้าหนัก
คะแนน

4 5

2 กล้ามเนื้อ 
กระดูก และข้อ 

พ 1.1  ป.4/2
พ 1.1  ป.4/3

กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
ช่วยพยุงร่างกายส่วนต่างๆ 
และช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหว
การดูแลรักษากล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อ

5 6.25

3 เพื่อนและสมาชิก 
ของครอบครัว

พ 2.1  ป.4/1 การปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดี
และการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว เข้าใจคุณค่าของ
ตนเองและเพื่อน 

54

4 ธรรมชาติของ
เพศ

พ 2.1  ป.4/2
พ 2.1  ป.4/3

ความแตกต่างระหว่างเพศ
ชายและหญิง การปฏิบัติตัว
ให้เหมาะสมและวิธีการปฏิเสธ 
และการป้องกันตนเอง
ให้ปลอดภัย 

6 7.5

5 เคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน 

พ 3.1  ป.4/1 การเคลื่อนไหวร่างกายให้มี
ความสัมพันธ์กันแสดงออก
ถึงความคล่องตัว 
ร่างกายแข็งแรง

7 8.75
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สาระสำาคัญ
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ลำาดับ ตัวชี้วัด เวลา 
(ชั่วโมง)

นำ้าหนัก
คะแนน

6 เคลื่อนไหว
ตามจังหวะ 

พ 3.1  ป.4/2 การเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะทำาให้เกิด
ความสนุกสนานและ
ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี 

4 5

7 เกมพาเพลิน พ 3.1  ป.4/3  
พ 3.2  ป.4/1

เกมเลียนแบบและกิจกรรม
แบบผลัด พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ สนุกสนาน  
สร้างความสามัคคี 

8 10

8
 

สรุปทบทวน สอบปลายภาคเรียน 2 2.5

กีฬาแฮนด์บอล พ 3.1  ป.4/4
พ 3.2  ป.4/1
พ 3.2  ป.4/2

การเล่นกีฬาแฮนด์บอล
เป็นทักษะพื้นฐานไปสู่
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน 
สุขภาพแข็งแรง 

8 10

9
 

กีฬาฟุตซอล พ 3.1  ป.4/4
พ 3.2  ป.4/1
พ 3.2  ป.4/2

การเล่นกีฬาฟุตซอล
เป็นทักษะพื้นฐานไปสู ่
การเล่นกีฬาฟุตบอล 
ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน 
สุขภาพแข็งแรง 

7 8.75

10
 

ห่วงข้ามตาข่าย พ 3.1  ป.4/4
พ 3.2  ป.4/1
พ 3.2  ป.4/2

การเล่นรับห่วงยางข้ามตาข่าย 
เป็นกีฬาที่ฝึกการรับรู้
ของระบบประสาทและ
ความสัมพันธ์ของ
อวัยวะต่างๆ 

4 5
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สาระสำาคัญ
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ลำาดับ ตัวชี้วัด เวลา 
(ชั่วโมง)

นำ้าหนัก
คะแนน

11 สิ่งแวดล้อมดี

มีสุข

พ 4.1  ป.4/1 2 2.5

12 พ 4.1  ป.4/2 2 2.5

14 สมรรถภาพ

ทางกาย 

พ 4.1 ป.4/4    3 3.75

15 ฉลากอาหาร

และยา     

พ 4.1 ป.4/3

พ 5.1 ป.4/1
ข้อมูลบนฉลากอาหารและยา

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ

อันตรายจากการใช้ยาผิด 

3 3.75

16 การปฐม

พยาบาล 

พ 5.1  ป.4/2 3.75

13 พ 4.1 ป.4/3
พ 5.1 ป.4/2

ฉลากผลิตภัณฑ์ประกอบ
ด้วยข้อมูลต่างๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัย วิธี
ปฐมพยาบาลเมื่อได้รับ
อันตรายจากสารเคมี  

4 5

การรู้จักควบคุมอารมณ์ 
การมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้
มีสุขภาพกายที่ดี 

การปฐมพยาบาลจาก

อุบัติเหตุเล็กน้อย

แมลงกัดต่อย และการ

บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

3

การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะส่งผลให้มีสุขภาพ
ที่ดี 

การทดสอบและปรับปรุง

สมรรถภาพทางกาย ทำาให้

ทราบภาวะความแข็งแรง

ของร่างกายและพฒันาให้ดขีึน้

เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง  

ฉลาก ฉลาดรู้ 
ฉลาดใช ้

อารมณ์ดี

สุขภาพดี
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สาระสำาคัญ
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ลำาดับ ตัวชี้วัด เวลา 
(ชั่วโมง)

นำ้าหนัก
คะแนน

17 บุหรี่และสุรา พ 5.1  ป.4/3 2 2.5

สรุปทบทวนภาพรวม สอบปลายปี 2.5

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100

2

โทษของการสูบบุหรี่

และดื่มสุราทำาให้ร่างกาย

ทรุดโทรม ก่อให้เกิดปัญหา

แก่ครอบครัวและชุมชน  
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หน่วยการเรยีนรู้
หน่วยการเรยีนรู้ที่   13

 เรื่อง ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 4 ชั่วโมง

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำารงสุขภาพ 

การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 ตวัชีว้ดั พ 4.1 ป.4/3 วเิคราะห์ข้อมลูบนฉลากผลติภณัฑ์สขุภาพ

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลกีเลีย่งปัจจัยเส่ียง พฤตกิรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบตัเิหต ุ

การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง  

  ตัวชี้วัด พ 5.1 ป.4/2 วิธีปฐมพยาบาลจากการใช้ยา เมื่อได้รับ 

อันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และ 

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

 ความเข้าใจที่คงทน

 ใช้ผลติภณัฑ์ทีม่สีญัลกัษณ์อนัตรายของสารเคมไีด้อย่างถูกต้อง รู้วธีิป้องกัน และ 

ปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  วิธีปฐมพยาบาล การใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย การบาดเจ็บจาก 

การเล่นกีฬา
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 สาระสำาคัญ

 ฉลากผลติภณัฑ์มไีว้เพือ่ใช้สือ่สารระหว่างผูผ้ลิตกับผูใ้ช้สินค้า ประกอบด้วยข้อมลู 

ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการนำาผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย 

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ข้อความในฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตราย มีความ 

แตกต่างกนัตามประเภทของความเป็นอันตราย การทำาความเข้าใจข้อมลูในฉลากผลิตภณัฑ์ 

จะช่วยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ควรรู้จักวิธีป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี  

และการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 มุ่งมั่นในการทำางาน 

 ทักษะการคิด

 คิดวิเคราะห์

 ภาระงาน/ชิ้นงาน

 1. ตอบคำาถาม ประโยชน์และโทษของการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารเคมีอันตราย (ใบงานท่ี  

  1.1 ผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนรู้จัก)

 2. ตอบคำาถาม การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี  

  (ใบงานที่ 1.2 ช่วยกันจัดประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี)

 3. จำาแนกภาพและข้อความในบัตรคำา และจัดกลุ่มประเภทความเป็นอันตราย 

  ของสารเคมี (ใบกิจกรรมที่ 2.1)

 4. วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ (ใบงานที่ 2.2)

 5. สาธิตการปฐมพยาบาล (ใบงานที่ 3.1)

 6. การจัดทำาแผ่นพับ (ใบงานที่ 3.2) (ชิ้นงานรวบยอด) 

 7. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม (ตัวช้ีวัดคือ ใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจ เพียรพยายาม 

  ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้)
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แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 1

เรื่อง สารเคมีใกล้ตัว หน่วยการเรียนรู้ ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 1 ชั่วโมง

 จุดประสงค์การเรียนรู ้  

 1. บอกความหมายของสารเคมีอันตรายได้

 2. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตราย 

 3. อธิบายประโยชน์และโทษจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตราย

 4. จำาแนกประเภทอันตรายของสารเคมีได้

 สาระสำาคัญ  

 สารเคมีอันตราย หมายถึง สารที่มีลักษณะเป็นพิษ เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์  

พืช อาจทำาให้วัตถุสิ่งของและสิ่งแวดล้อมเสียหายได้ อันตรายของสารเคมี แบ่งออก 

เป็น 3 ประเภท ได้แก่ อันตรายด้านสุขภาพ อันตรายด้านกายภาพ และอันตราย 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ครูนำาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตรายที่นักเรียนสามารถพบได้ในชีวิต

ประจำาวนั เช่น น้ำายาลา้งห้องน้ำา ยาฆ่ายงุ ผลติภณัฑฆ์า่แมลง เป็นตน้ ทีม่สีญัลกัษณแ์สดง

ความเป็นอันตรายของสารเคมีมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม  

ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ บทที่ 1 เรื่องสารเคมีใกล้ตัว แล้วร่วมกันสนทนาว่า นักเรียน

รู้จักผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดใช้ทำาอะไร

 2. ให้นักเรียนบอกผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตราย ที่นักเรียนสามารถพบเห็นใน

บ้าน ร้านค้า ในชุมชนที่นักเรียนรู้จัก อธิบายประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้น และอันตราย 

ที่อาจเกิดขึ้น ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี แล้วครูให้นักเรียนทำา ใบงานที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนรู้จัก
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 3. รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนเขียนในใบงานที่ 1.1 บนกระดาน ครูแบ่งกลุ่ม 

นักเรียนเป็น 3 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนศึกษาประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมีใน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแล้วให้แต่ละกลุ่มจัดประเภทอันตรายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รวบรวมบน

กระดาน ให้อยู่ใน 3 ประเภท ได้แก่ อันตรายด้านสุขภาพ อันตรายด้านกายภาพ และ

อันตรายด้านสิ่งแวดล้อม ตาม ใบงานที่ 1.2 ช่วยกันจัดประเภทความเป็นอันตรายของ

สารเคมี พร้อมอธิบายให้เพื่อนฟังว่าแต่ละประเภทมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง

 4. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรปุ ความเป็นอนัตรายของสารเคมแีบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ อันตรายด้านสุขภาพ อันตรายด้านกายภาพ และอันตรายด้านสิ่งแวดล้อม

 สื่อ/แหล่งเรียนรู้

 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้

 2. ตัวอย่างเคมีภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ที่นำามาให้นักเรียนดู ควรเป็นภาชนะเปล่าหรือ

ผนึกฝาของผลิตภัณฑ์ให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนสัมผัสสารเคมี)

 

 การวัดและประเมินผล 
 

 1. ตอบคำาถาม ประโยชน์ และโทษของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตราย  

(ใบงานที่ 1.1)

 2. จำาแนกผลิตภัณฑ์ตามประเภทอันตรายของสารเคมี (ใบงานที่ 1.2)

 รายการประเมิน 

    ประโยชน์และโทษของผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตราย

    จำาแนกประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี
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ประโยชน์และโทษ 
ของผลิตภัณฑ์
ที่มีสารเคมี
อันตราย

รายการประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1

บอกผลิตภัณฑ์ที่มี
สารเคมีอันตราย  
อธิบายประโยชน์
และอันตรายของ
ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น
ได้ถกูต้องทัง้ 2 ข้อ

บอกผลิตภัณฑ์ที่มี
สารเคมีอันตราย      
อธิบายประโยชน์
และอันตรายของ
ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น
ได้ถูกต้อง ข้อใด
ข้อหนึ่ง 

บอกผลิตภัณฑ์ที่มี
สารเคมีอันตราย 
อธิบายประโยชน์
และอันตรายของ
ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น
ไม่ถกูต้องทัง้ 2 ข้อ

จำาแนกประเภท
ความเป็นอันตราย
ของสารเคมี

จัดกลุ่มความเป็น
อันตรายของ
สารเคมี ได้ 
3 ประเภท ได้แก่ 
อันตรายด้าน
สุขภาพ อันตราย
ด้านกายภาพ 
และอันตรายด้าน
สิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างถูกต้อง
ทั้ง 3 กลุ่ม

จัดกลุ่มความ
เป็นอันตราย
ของสารเคมี ได้ 
3 ประเภท ได้แก่ 
อันตรายด้าน
สุขภาพ อันตราย
ด้านกายภาพ 
และอันตราย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ทั้ง 3 กลุ่ม 
แต่จัดผลิตภัณฑ์
ผิดกลุ่ม 1-2 ชนิด 

จัดกลุ่มความ
เป็นอันตรายของ
สารเคมี ได้ 
3 ประเภท ได้แก่ 
อันตรายด้าน
สุขภาพ อันตราย
ด้านกายภาพ 
และอันตรายด้าน
สิ่งแวดล้อม 
ได้ทั้ง 3 กลุ่ม 
แต่จัดผลิตภัณฑ์
ผิดกลุ่ม ตั้งแต่ 
3 ชนิด ขึ้นไป

 การให้คะแนน
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 คำาชีแ้จง ให้นกัเรยีนเขยีนชือ่ผลิตภณัฑ์ทีม่สีารเคมอัีนตราย ซึง่นักเรียนสามารถ 

พบเห็นได้ในบ้าน ร้านค้า และชุมชน ลงในช่องด้านล่าง อธิบายประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

และโทษหรืออันตรายของผลิตภัณฑ์นั้น

ใบงานที่  1.1   ผลิตภัณฑ์ที่นักเรยีนรู้จัก
 

ผลิตภัณฑ์

 1) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ใช้ทำาอะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

  

 2) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ มีโทษหรืออันตรายอย่างไรบ้าง  
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 คำาช้ีแจง ให้นักเรียนจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ ท่ีรวบรวมได้จากนักเรียนทุกคนใน 

ใบงานท่ี 1.1 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามประเภทอันตรายของสารเคมี

ใบงานที่  1.2   ช่วยกนัจัดประเภทอนัตรายของสารเคมี

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมได้จากใบงานที่ 1.1

            

 1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายด้านสุขภาพ

  

 2)  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายด้านกายภาพ

  

 3) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายด้านสิ่งแวดล้อม
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แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 2

เรือ่ง สัญลกัษณ์อนัตรายของสารเคม ี หน่วยการเรยีนรู ้ฉลาก ฉลาดรู ้ฉลาดใช้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เวลา 1 ชั่วโมง

 จุดประสงค์การเรียนรู้  
 
 1. บอกความหมายของสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีได้   

 2. จำาแนกประเภทของสัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีได้  

 3. วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตรายได้

 สาระสำาคัญ  
 

 สญัลกัษณแ์สดงอนัตรายของสารเคม ีเปน็รปูภาพ ชว่ยใหผู้ผ้ลติและผูใ้ช้ผลติภณัฑ์

เข้าใจตรงกัน เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงควรศึกษาและทำาความ

เขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ ์ขอ้ความแสดงอันตรายของสารเคม ีและข้อควรปฏิบตัทิี่

ปรากฏบนฉลากก่อนใช้ทุกครั้ง

 ฉลาก หมายถึง เอกสารที่แสดงข้อความ และเครื่องหมาย ที่แสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ ์

ของผลิตภัณฑ์ การรู้จักอ่านและเข้าใจความหมายของข้อมูลในฉลากผลิตภัณฑ์ จะช่วย 

ให้นักเรียนใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ครูนำาผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารเคมีอันตรายมาให้นักเรียนดู (ครูควรนำาเฉพาะบรรจุภัณฑ์

ที่ใช้หมดแล้ว หรือหากยังใช้ไม่หมดให้ผนึกบรรจุภัณฑ์ให้แน่นเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ

เกิดขึ้นได้) ทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับอันตรายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี

อันตราย และประเภทของความเป็นอันตราย 

 2. ครูตั้งคำาถามว่า วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำาให้เรารู้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มีสารเคม ี

อันตรายหรือไม่ นักเรียนคิดว่ามีวิธีอะไรบ้าง ให้นักเรียนช่วยกันตอบ
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 3. ครูเฉลย วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำาให้เรารู้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มีสารเคมีอันตราย 

โดยการสังเกตสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีบนฉลากผลิตภัณฑ์ แล้ว 

ให้นักเรียนดู เช่น สัญลักษณ์  หรือ  บนฉลากผลิตภัณฑ์ แล้วสรุปว่า  

เราจะรูว้า่ผลติภณัฑท์ีใ่ช้มสีารเคมอีนัตราย โดยการสังเกตได้จากสัญลักษณ์แสดงอันตราย

ของสารเคมี และข้อมูลบนฉลาก 

 4.  ให้นักเรียนอ่านหนังสือ ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ ตอนที่ 2 เรื่องสัญลักษณ์

อันตรายของสารเคมี ช่วยกันสรุปว่า สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี แบ่งออกเป็น 

3 ประเภท ตามความแตกต่างของอันตรายที่เกิดจากสารเคมี

 5. ติดบัตรคำา เช่น  ภาพสัญลักษณ์ 
  

และบัตรคำา “อันตรายต่อสุขภาพ”

                 ภาพสัญลักษณ์  
 
และบัตรคำา “อันตรายไม่รุนแรง”

  ตามตัวอย่างที่ให้ ทบทวนความรู้เรื่องสัญลักษณ์ ให้ครบทั้ง 9 ภาพ พร้อม 

บัตรคำา 

 6. ครูแบ่งกระดานเป็น 3 ช่อง ช่องที่ 1 อันตรายด้านสุขภาพ ช่องที่ 2 อันตราย 

ด้านกายภาพ และช่องที่ 3 อันตรายด้านสิ่งแวดล้อม   

  ใบกิจกรรม 2.1 แจกบัตรคำา “ภาพสัญลักษณ์” และบัตรคำา “ข้อความแสดง

อันตราย” ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1 ภาพ หรือคนละ 1 ข้อความ นักเรียนทั้งห้องอาจได้

ภาพ และข้อความ ที่ซำ้ากันได้ แล้วให้นักเรียนชูภาพ หรือข้อความของตน เรียกเพื่อนที่ม ี

ภาพและข้อความที่ตรงกับของตนมาพบกัน แล้วให้นักเรียนทั้งคู่อ่านข้อความของตน 

พร้อมแสดงภาพ แล้วนำาภาพและข้อความที่ตรงกันไปติดบนกระดานให้ถูกต้องตาม 

ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี ให้ตรงช่องของแต่ละประเภทที่แบ่งไว้

 7. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี นักเรียน 

ควรปฏิบัติตนอย่างไร

  ครูสุ่มถามนักเรียน แล้วรวบรวมคำาตอบ สรุปและอธิบายเพิ่มเติมว่า การรู้จัก 

อ่านฉลากผลิตภัณฑ์จะทำาให้มีความรู้ความเข้าใจ และวิธีการใช้ได้ถูกต้อง ฉลากท่ีด ี

จึงควรมีรายละเอียด ดังนี้   
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  1)  ชื่อผลิตภัณฑ์          

  2)  ชื่อสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบ   

  3)  สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี  

  4)  คำาสัญญาณ             

  5)  ข้อความแสดงความเป็นอันตราย    

  6)  ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย เก็บรักษา กำาจัดกาก และจัดการเมื่อ

มีเหตุฉุกเฉิน  

   7) ชื่อผู้ผลิต ที่อยู่ วัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ และหมายเลขโทรศัพท ์

ฉุกเฉิน 

 8. ให้นักเรียนอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ ตอนที่ 2 

สัญลักษณ์อันตรายของสารเคมี เร่ืองฉลากผลิตภัณฑ์ แล้วให้นักเรียนทำากิจกรรม 

ตามใบงานที่ 2.2  

 สื่อ/แหล่งเรียนรู้

 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้

 2. ตัวอย่างเคมีภัณฑ์

 3. ใบกิจกรรม 2.1 บัตรคำา

 4. ใบงานที่ 2.2 วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ 

 

 การวัดและประเมินผล  

 1. ใบกิจกรรม 2.1 บัตรคำา การจำาแนก ภาพ และข้อความในบัตรคำา  และจัดกลุ่ม 

ประเภทอันตรายของสารเคมี

 2. ใบงานที่ 2.2 วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากเคมีภัณฑ์ได้

 รายการประเมิน 

   รู้ความหมายของสัญลักษณ์ และจำาแนกประเภทอันตรายของสารเคมี

   วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตราย
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รายการประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1

 การให้คะแนน

ความหมายของ
สัญลักษณ์และ
จำาแนกประเภท
ความเป็นอันตราย
ของสารเคมี 

บอกความหมาย
ของภาพสญัลกัษณ์ 
และจำาแนก
สัญลักษณ์แสดง
อันตรายของ
สารเคมีได้
ถูกประเภท 

บอกความหมาย
ของภาพสญัลกัษณ์
ได้ แต่จำาแนก
สัญลักษณ์แสดง
อันตรายของ
สารเคมีไม่
ถูกประเภท

บอกความหมาย
ของภาพสญัลกัษณ์
ไม่ถูกต้อง และ
จำาแนกสัญลักษณ์
แสดงอันตราย
ของสารเคมี
ไม่ถูกประเภท

วิเคราะห์ข้อมูลบน
ฉลากผลิตภัณฑ์
ที่มีสารเคมี
อันตราย

แยกแยะข้อมูลใน
ฉลากผลิตภัณฑ์ได้
ถูกต้องทั้ง 7 
องค์ประกอบ คือ
1. ชื่อผลิตภัณฑ์  

2. ชื่อสารเคมี 

3. สัญลักษณ์  

4. คำาสัญญาณ 

5. ข้อความแสดง

  อันตราย 

6. ข้อควรปฏิบัติ  

7. ชื่อผู้ผลิต ที่อยู่ฯ

แยกแยะข้อมูลใน
ฉลากผลิตภัณฑ์
ได้ถูกต้อง 4-6 
องค์ประกอบ 

แยกแยะข้อมูล
ในฉลากผลติภณัฑ์
ได้ถูกต้อง 1-3  
องค์ประกอบ
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ใบกิจกรรมที่  2.1   ตวัอย่างบตัรค�า

อันตรายต่อสุขภาพ

อันตรายต่อชีวิต

อันตรายไม่รุนแรง

ระวังกัดกร่อน

สารไวไฟ

สารออกซิไดซ์ 

วัตถุระเบิด

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



คู่มือการจัดการเรียนรู้    ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ 33

 สารออกซิไดซ์ (Oxidizing Substances) หมายถึง ของแข็ง   

ของเหลวทีต่วัของสารเองไม่ตดิไฟ แต่ให้ออกซิเจนซึง่ช่วยให้วตัถอุืน่เกดิการ 

ลุกไหม้ และอาจจะก่อให้เกิดไฟเมื่อสัมผัสกับสารที่ลุกไหม้และเกิดการระเบิด 

อย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ โซเดียมเพอร์ออกไซด์  

โซเดียมคลอเรต เป็นต้น

 สารเพอร์ออกไซด์ อินทรีย์ (Organic Peroxides) หมายถึง 

ของแข็ง หรือของเหลวที่มีโครงสร้างออกซิเจนสองอะตอม -O-O- และช่วย 

ในการเผาสารที่ลุกไหม้ หรือทำาปฏิกิริยากับสารอื่นแล้วก่อให้เกิดอันตรายได้  

หรือเมื่อได้รับความร้อนหรือลุกไหม้แล้ว ภาชนะบรรจุสารนี้อาจระเบิดได้ 

ตัวอย่างเช่น อะซีโตนเพอร์ออกไซด์ เป็นต้น
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คำาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ แล้วจำาแนกข้อมูลดังนี้ 

 1. ชื่อผลิตภัณฑ์  

 2. ชื่อสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบ  

 3.  สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี  

 4.  คำาสัญญาณ  

 5.  ข้อความแสดงอันตราย  

 6.  ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย เก็บรักษา กำาจัดกาก และจัดการ 

  เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

 7. ช่ือผู้ผลิต ท่ีอยู่ วัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ และหมายเลข 

  โทรศัพท์ฉุกเฉิน แล้วเขียนลงในแบบบันทึกใบงาน

ใบงานที่  2.2   ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์
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 ชื่อและอัตราส่วนสาระสำาคัญ

 HYDROCHLORIC ACID………………………………….9.4% W/W

 ETHOXYLATED ALCOHOL…………………………….. 0.9% W/W

 ประโยชน์

 ล้างห้องนำ้า ช่วยขจัดคราบทั่วไปไม่ติดแน่น สำาหรับทำาความสะอาดพื้นห้องนำ้า 

โถส้วม 

 วิธีใช้ ต้องสวมถุงมือยางขณะใช้งาน

 • พื้นห้องนำ้า ผสมจัสท์ ขจัดคราบอัตราส่วน 2:1 แล้วเทลงบนพื้นที่ต้องการทำาความ

  สะอาด แล้วขัดล้างออกด้วยนำ้าสะอาด 

 • โถส้วม เทนำ้ายาลงบนคราบสกปรกโดยตรงแล้วล้างออกด้วยนำ้าสะอาด 

 

 วิธีเก็บรักษา 

 เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

จัสท์ ขจัดคราบ
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สายด่วน สอบถามข้อมูลสินค้า

ฝ่าย บริการลูกค้า โทร. 02 821 8888  

อันตราย
- เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
- ทำาให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง
- ทำาลายดวงตาอย่างรุนแรง

 คำาเตือน 

 1)  ห้ามรับประทาน  

 2) ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม  

 3) ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หลังใช้ต้องควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง  

  และมือด้วยนำ้า และสบู่ทุกครั้ง  

 4) ห้ามทิ้ง จัสท์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่นำ้า คู คลอง แหล่งนำ้าสาธารณะ

 วิธีแก้พิษเบื้องต้น 

 1)  หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยนำ้ามากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้าง 

  ร่างกายด้วยนำ้าสะอาดและสบู่ทุกครั้ง 

 2)  หากเข้าตารีบล้างด้วยนำ้าสะอาดจนการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไป 

  พบแพทย์ 

 3)  ห้ามกลนืกนิ ห้ามทำาให้อาเจยีน ให้ด่ืมนำา้หรือนมมากๆ แล้วรีบนำาผู้ป่วยส่งแพทย์ 

  ทนัท ีพร้อมด้วยภาชนะบรรจ ุฉลากของผลิตภัณฑ์

ราคา  42 บาท   ปริมาณสุทธิ 900 มล.   วัน เดือน ปี   และครั้งที่ผลิต 140910/6

ผลิตโดย บริษัท จัสติน แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

80/45 ซอย 17 นิคมอุสาหกรรมนวนคร                       

ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120               

โทร. 02 821 8118
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 คำาชี้แจง นักเรียนอ่านฉลากแล้ว ตอบคำาถามต่อไปนี้

 1. ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ชื่อ 

 2. ชื่อสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบ

 3. สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี คือ

 

 4. คำาสัญญาณ  

ใบงานบนัทึกข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์
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 5. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย  

 6. ข้อควรปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัอนัตราย เก็บรักษา กำาจดักาก และจดัการเมือ่มเีหตฉุุกเฉิน

  

 

 7. ชื่อผู้ผลิต ที่อยู่ วัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน  
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แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 3

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  
 1. อธิบายวิธีป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี

 2. อธิบายวิธีปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี 

 3. สาธิตวิธีปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี

  สาระสำาคัญ  
 

 เมื่อมีผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี ควรรีบนำาส่งแพทย์ทันที แต่ในระหว่างการ 

เตรียมเดินทางไปพบแพทย์ ควรได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสียก่อนเพื่อช่วยลด 

ความเจ็บป่วย ลดโอกาสพิการ และเสียชีวิต 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกอ่านข่าว กลุ่มละ 1 

บทความ หรือจับสลาก เพื่อไม่ให้แต่ละกลุ่มอ่านข่าวซ้ำากัน  

 2. นำาสนทนาจากข่าว ถึงสถานการณ์เด็กดื่มน้ำายาเคลือบเงา ลูกโป่งระเบิด 

และสารเคมีปนเปื้อนแม่น้ำา 

 3. เมื่อนักเรียนอ่านข่าวแล้ว ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็น ดังนี้            

  1) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน   

  2)  เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้

  3) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้าง

 4. ให้นักเรียนอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ ตอนที่ 3 เรื่อง

ชีวิตปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากสารเคมี  และการปฐมพยาบาล

 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาว่า ข่าวที่นักเรียนได้อ่านนักเรียนคิดว่าจะมีวิธี

ป้องกันอย่างไร ถ้านักเรียนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น นักเรียนจะทำาอย่างไร  

เรื่อง การปฐมพยาบาล     หน่วยการเรียนรู้ ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 2 ชั่วโมง
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 6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาหน้าชั้นสาธิตการปฐมพยาบาล ตามลักษณะ 

การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย จากการได้รบัอันตรายจากสารเคม ีโดยใชอ้ปุกรณ์ปฐมพยาบาล

ที่ครูจัดไว้ให ้ภาระงาน 3.1

 7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปสาระสำาคัญ โดยทำาแผ่นพับ ตามใบงานที่ 3.2 

    สื่อ/แหล่งเรียนรู้

 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้

 2. ใบงานที่ 3.1

 3. ใบงานที่ 3.2

 4. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

 การวัดและประเมินผล  

 1. ใบงานที่ 3.1 สาธิตการปฐมพยาบาล

 2. ใบงานที่ 3.2 แผ่นพับ (ชิ้นงานรวบยอด)

 3. แบบสังเกตพฤติกรรม มุ่งมั่นในการทำางาน

 รายการประเมิน

   อธิบายและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาล

   วิเคราะห์ข่าว (จำาแนกประเภทอันตรายของสารเคมี วิธีป้องกัน และ 

การปฐมพยาบาล)
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  การให้คะแนน     (สาธิตการปฐมพยาบาล)

รายการประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1

อธิบายวิธีการ

ปฐมพยาบาล

ถูกต้องตามขั้นตอน

อธิบายโดยให้

ข้อมูลครบถ้วน 

ครอบคลุมถูกต้อง

ตามขั้นตอน

อธิบายโดยให้

ข้อมูลครบถ้วน

ครอบคลุม

ไม่ถูกต้อง 

ตามขั้นตอน 

อธิบายโดยให้

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ครอบคลุม

ไม่ถูกต้อง 

ตามขั้นตอน 

แสดงวิธีการ

ได้ถูกต้อง

แสดงวิธีการตาม

ขั้นตอนและใช้

อุปกรณ์ได้ถูกต้อง

แสดงวิธีการตาม

ขั้นตอนถูกต้อง

แต่ใช้อุปกรณ์

ไม่ถูกต้อง 

แสดงวิธีการ

ไม่ถูกต้อง

ตามขั้นตอน

และใช้อุปกรณ์

ไม่ถูกต้อง
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รายการประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1

 การให้คะแนน     (แผ่นพับ)

วิเคราะห์ประเภท

อันตรายของ

สารเคม ีและ

เลือกสัญลักษณ์

ได้ถูกต้อง

จำาแนกประเภท

อันตรายของ

สารเคมี และ

เลือกสัญลักษณ์

ได้ถูกต้อง 

จำาแนกประเภท

อันตรายของ

สารเคมีถูกต้อง 

แต่เลือกสัญลักษณ์

ไม่ถูกต้อง 

จำาแนกประเภท

อันตรายของ

สารเคมี ไม่ถูกต้อง

และเลือกสัญลักษณ์

ไม่ถูกต้อง 

วิธีป้องกันอันตราย

จากสารเคมี  

อธิบายวิธีป้องกัน

อันตรายจาก

สารเคมีได้ถูกต้อง

ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป 

อธิบายวิธีป้องกัน

อันตรายจาก

สารเคมีได้ถูกต้อง 

2 ข้อ 

อธิบายวิธีป้องกัน

อันตรายจาก

สารเคมีได้ 1 ข้อ 

วิธีการ

ปฐมพยาบาล

อธิบายวิธีการ

ปฐมพยาบาล ให้

ข้อมูลและขั้นตอน

ถูกต้อง

อธิบายวิธีการ

ปฐมพยาบาล ให้

ข้อมูลถูกต้อง แต่

ขั้นตอนไม่ถูกต้อง

อธิบายวิธีการ

ปฐมพยาบาล ให้

ข้อมูลและขั้นตอน

ไม่ถูกต้อง

แผ่นพับสวยงาม มีภาพประกอบ 

คำาบรรยายถูกต้อง 

ขนาดและสีสวยงาม 

มีภาพประกอบ 

คำาบรรยายถูกต้อง 

ขนาดและสี

ไม่สวยงาม

มีภาพประกอบ 

คำาบรรยาย

ไม่ถูกต้อง ขนาด

และสีไม่สวยงาม
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รายการประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1 0

 การให้คะแนน    

1. ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่

และงานที่ได้

รับมอบหมาย

ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการทำางาน

ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ มีการ

ปรับปรุงการทำางาน

ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ

หน้าที่และงาน

ที่ได้รับมอบหมาย

2. ทำางานด้วย

ความเพียรพยายาม

และอดทนเพื่อให้

งานสำาเร็จตาม

เป้าหมาย 

ขยันทำางาน อดทน 

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา

ในการทำางาน 

พยายามให้งาน

สำาเรจ็ตามเป้าหมาย 

ชื่นชมผลงานด้วย

ความภาคภูมิใจ 

ขยันทำางาน อดทน 

พยายามให้งาน

สำาเรจ็ตามเป้าหมาย 

ชื่นชมผลงานด้วย

ความภาคภูมิใจ

ขยันทำางาน 

พยายามให้งาน

สำาเรจ็ตามเป้าหมาย

ไม่ขยัน ไม่อดทน

ในการทำางาน
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แบบสงัเกตพฤติกรรม มุ่งมั่นในการท�างานกลุ่ม

กลุ่มที.่........./ ชื่อกลุ่ม..................................... 

สมาชิกกลุ่ม 1. ........................................... 2. .................................................

 3. ........................................... 4. .................................................

 5. ........................................... 6. .................................................

 7. ........................................... 8. .................................................

คำาชี้แจง ให้ทำาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

พฤติกรรมที่สังเกต
ระดับคะแนน

3 2 1 0

เกณฑ์การให้คะแนน

 สมาชิกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ทำาเป็นประจำา       3 คะแนน

 สมาชิกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ทำาเป็นบางครั้ง   2   คะแนน

 สมาชิกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ทำาน้อยครั้ง  1   คะแนน

 สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว   0   คะแนน

รวม

 1. ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
  หน้าที่การงาน    

 2.  ทำางานด้วยความเพียรพยายามและ
  อดทนเพื่อให้งานสำาเร็จตามเป้าหมาย    
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ชื่อกลุ่ม...............................................................

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1. ..................................... 2. .....................................

 3. ..................................... 4. .....................................

 5. ..................................... 6. .....................................

 7. ..................................... 8. .....................................

พฤติกรรมที่สังเกต
ระดับคะแนน

3 2 1
ลำาดับ

ที่

 ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน

.............../................./..............

แบบประเมิน   3.1 

สาธิตการปฐมพยาบาล

 1 อธิบายวิธีการและขั้นตอน 

  การปฐมพยาบาล 

 2 แสดงวิธีการปฐมพยาบาลได้ 

  ถูกต้อง

 รวม     
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แบบประเมิน แผ่นพับ  3.2 

รู้จักสารเคมอีนัตรายและวิธปี้องกนั

ชื่อกลุ่ม...............................................................

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1. ..................................... 2. .....................................

 3. ..................................... 4. .....................................

 5. ..................................... 6. .....................................

 7. ..................................... 8. .....................................

 ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน

.............../................./..............

พฤติกรรมที่สังเกต
ระดับคะแนน

3 2 1
ลำาดับ

ที่

 1 จำาแนกประเภทอันตรายของ 

  สารเคมีที่ได้รับ และเลือกใช้

  สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 

 2 วิธีป้องกัน 

 3 วิธีการปฐมพยาบาล 

 4 แผ่นพับสวยงาม 
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คำาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม บอกขั้นตอนการปฐมพยาบาล ตามลักษณะอาการ 

ของผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี ตามที่นักเรียนได้อ่านข่าว พร้อมสาธิต 

การปฐมพยาบาลให้เพื่อนในห้องดู  

ภาระงาน

 1. ให้นักเรียนสาธิตการปฐมพยาบาล ตามลักษณะอาการของผู้ได้รับอันตราย 

จากสารเคมี ตามที่นักเรียนได้อ่านข่าว

  1) การปฐมพยาบาลเมื่อรับประทานสารเคมี

  2) การปฐมพยาบาลเมื่อมีบาดแผลไฟไหม้

  3) การปฐมพยาบาลเมื่อได้ดื่มนำ้าที่มีสารเคมีปนเปื้อน

เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

 1. อธิบายวิธีการและขั้นตอนการปฐมพยาบาล 

 2. สาธิตวิธีการปฐมพยาบาล ตามขั้นตอน

 3. ความร่วมมือของกลุ่ม

ใบงานที่  3.1  สาธิตการปฐมพยาบาล
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คำาชี้แจง 1. เมือ่นกัเรยีนอ่านข่าวแล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัวเิคราะห์ข่าว โดย 

การเขียนแผนผังความคิด ตามหัวข้อต่อไปนี้  

  1) อันตรายที่ได้รับเกิดจากสารเคมีประเภทใด พร้อมยกตัวอย่าง 

สัญลักษณ์อันตรายของสารเคมี 

  2) สาเหตุของปัญหา

  3) ลักษณะอาการเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี

  4) วิธีป้องกัน

  5) วิธีปฐมพยาบาล

ใบงานที่  3.2   แผ่นพับ 

รู้จักสารเคมอีนัตรายและวิธปี้องกนั
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หวัข้อข่าว

สารเคมทีี่ได้รบัท�าให้เกิดอนัตรายด้าน

สญัลกัษณ์

สาเหตขุองปัญหา

อาการเมื่อได้รบัอนัตราย

จากสารเคมี

วิธปี้องกนั

วิธปีฐมพยาบาล

 2. ให้นักเรียนนำาข้อมูลท่ีได้ไปจัดทำาแผ่นพับ ในหัวข้อ รู้จักสารเคมีอันตราย 

และวิธีป้องกัน ให้สวยงามและน่าอ่าน
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จัดการขยะพิษอย่างถกูวิธี
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ความรู้เพิ่มเติมส�าหรบัครผูู้สอน
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ความรู้เพิ่มเติมส�าหรบัครผูู้สอน

 เรียบเรียงจาก เอกสารการพัฒนาชุดองค์ความรู้ เรื่องระบบสากล GHS และ 

ความปลอดภัยด้านสารเคมี เพ่ือสนับสนุนเครือข่ายภาคการศึกษา สำาหรับเด็กและ 

เยาวชน ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ สำานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา

 1 ฉลากเคมภีัณฑ์และองค์ประกอบ

 ฉลากที่ดีควรมีรายละเอียด ดังนี้

 1) ชื่อผลิตภัณฑ์

 2) ชื่อสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบ และปริมาณ

 3) สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี

 4) คำาสัญญาณ หมายถึงคำาที่ใช้เตือนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

  คำาว่า อันตราย ใช้กับสารเคมีที่มีความรุนแรงมาก 

  คำาว่า ระวัง ใช้สำาหรับสารเคมีที่มีความรุนแรงที่ตำ่ากว่า 

 5) ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

   ข้อความอธบิายลกัษณะของอาการเมือ่ได้รบัสารเคม ี เช่น เป็นพษิเมือ่กลนืกนิ 

ทำาให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง ทำาลายดวงตาอย่างรุนแรง เป็นต้น

  6) ข้อควรปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตราย เก็บรักษา กำาจัดกาก และจัดการ 

เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน คำาแนะนำาที่ควรปฏิบัติตามเพื่อป้องกันอันตราย เช่น  

ห้ามรับประทานหรือสูดดม ขณะใช้ควรสวมถุงยางและรองเท้ายาง เป็นต้น

 7) ชื่อผู้ผลิต ที่อยู่ วัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ และหมายเลขโทรศัพท์

  ฉุกเฉิน 
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สัญลักษณ์ที่เป็นค�าเตือนในการใช้สารเคมี 

ของ South African Bureau of Standards (SABS 0265:1999)

สัญลักษณ์ที่เป็นค�าเตือนในการใช้สารเคมีของสหภาพยุโรป 

(Precautionary pictograms)
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 2 สญัลกัษณ์การขนส่ง (UNRTDG)

 การขนส่งสนิค้าอนัตราย ระบบของสหประชาชาตว่ิาด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย  

หรือ United Nations Recommendation on the Transport of Dangerous Goods  

หรือ UNRTDG ทั้งทางบก ทางนำ้าและทางอากาศ เช่น การขนส่งนำ้ามันเชื้อเพลิง 

ก๊าซปิโตเลียมเหลว วัตถุระเบิด สารกัมมันตรังสี สารติดเชื้อ เป็นต้น  เอกสารนี้มักรู้จักกัน 

ในชื่อว่า “UN Orange Book” มีสาระว่าด้วยกฎข้อบังคับในการขนส่งสินค้าอันตราย 

ระบบในการทดสอบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำารหัสและเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์

รูปสัญลักษณ์การขนส่ง
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 ของเหลวไวไฟ

  ก๊าซไวไฟ

  สารละอองลอยไวไฟ 

  ของแข็งไวไฟ

  สารที่ทำาปฏิกิริยาได้เอง

  สารที่ลุกติดไฟได้เอง

 สารที่เกิดความร้อน

 ได้เอง

 สารเคมีที่สัมผัสนำ้าแล้ว

 ให้ก๊าซไวไฟ

 (อันตรายเมื่อเปียก) 

 ก๊าซออกซิไดซ์

  ของเหลวออกซิไดซ์

  ของแข็งออกซิไดซ์ 

  วัตถุระเบิด

 กลุ่ม 1.1, 1.2, 1.3

  วัตถุระเบิด กลุ่ม 1.4   วัตถุระเบิด กลุ่ม 1.5   วัตถุระเบิด กลุ่ม 1.6
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  ก๊าซภายใต้ความดัน  ความเป็นพิษเฉียบพลัน

 (สารพิษ) : ทางปาก

 ผิวหนัง การสูดหายใจ

  การกัดกร่อน

  มลภาวะทางทะเล   สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์
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แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์การขนส่ง : คู่มือการจัดการสารเคมีอันตราย 

เอทิลีน ไดคลอไรด์ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  (ตุลาคม 2551)
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 3 สารเคมใีนชีวิตประจ�าวนั (Home Gallery)

 ในชีวิตประจำาวัน เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน

สารที่ใช้ในชีวิตประจำาวันจะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ เช่น สารทำาความสะอาด สาร 

ปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร เป็นต้น ซึ่งเราควรจะทราบถึงประโยชน์ และความเป็น 

อันตราย รวมทั้งการป้องกัน และการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้

 ในห้องนำ้า เช่น  

   สบู่

   ยาสีฟัน

   แชมพูสระผม

   ผลิตภัณฑ์ล้างห้องนำ้า

   สารขจัดสิ่งอุดตันในท่อนำ้าทิ้ง

   ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ 

 ในห้องครัว เช่น  

   นำ้ายาล้างจาน

   กาวดักหนู

   ชอล์กกำาจัดแมลง

   สารเคมีกำาจัดหนู/แมลงสาบ

   ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดพื้นและอุปกรณ์

   ก๊าซหุงต้ม 

  ในห้องนอน เช่น 

   ยาจุดกันยุง

   ผลิตภัณฑ์ทากันยุง

   ลูกเหม็น

   สเปรย์นำ้าหอมปรับอากาศ

   ยาฆ่าเหา

   ผลิตภัณฑ์กำาจัดยุงและแมลง 
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 ในห้องนั่งเล่น เช่น  

   ของเล่นเด็ก

   ผลิตภัณฑ์กาว

   นำ้ายาเช็ดกระจก

 นอกบ้าน ในสวน เช่น  

   ปุ๋ย

   ทรายอะเบท

   คลอรีน 

 สารเคมทีีใ่ช้ในกจิกรรมร่ืนเรงิ และการประกอบอาชพีในท้องถิน่ เช่น

    พลุ ดอกไม้ไฟ

   สารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร

 สารเคมีในเครื่องสำาอางและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล  เช่น  

   นำ้ายาล้างเล็บ

   ผลิตภัณฑ์ย้อมผม

   ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม

   ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย

   นำ้าหอม

   ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด 
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 1. ห้องน�้า

  1.1 สบู่ 

   สบู่มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ทำาความสะอาด และสารลดแรง 

ตึงผิว ซึ่งทำาหน้าที่ในการขจัดฝุ่นละออง คราบไคล คราบไขมัน และคราบสกปรกต่างๆ 

ให้หลดุออกจากผวิหนงั นอกจากนี ้ยงัมกีารเติมสารอ่ืนๆ ลงไป เช่น สารท่ีให้ความชุม่ชืน้ 

และช่วยบำารุงผิว รวมทั้งใส่สีและแต่งกลิ่นให้มีความน่าใช้ สีสังเคราะห์ สารกันบูด และ 

สารเคมีอันตรายอื่นๆ เช่น โซเดียม ลอริล ซัลเฟต (sodium lauryl sulfate หรือ SLS) 

โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) หรือโซดาไฟ สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิด 

อันตรายต่อผิวหนังและร่างกาย 

   ควรจะเลอืกซือ้สบู ่และใช้สบู่อย่างระมดัระวงั โดยการอ่านฉลากทีข่วด หรือ 

กล่องใส่สบู่ หรือเอกสารที่แทรกมาในกล่องให้ละเอียด ซึ่งนอกจากจะทำาให้เรารู้ว่า 

สบูท่ีเ่ราใช้มสีารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกายหรือไม่แล้ว  ก็ยังจะได้รู้วธีิการใช้ทีเ่หมาะสม 

ข้อควรระวังหลักๆ ของสบู่ ได้แก่ อย่าให้เข้าตา และหยุดใช้สบู่ชนิดนั้นหากเกิดอาการ 

คัน ระคายเคือง หรือเกิดผื่นแพ้  
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  1.2 ยาสีฟัน 

   ยาสีฟันใช้ในการความสะอาดฟันและลิ้น มีส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้ สาร 

ขดัฟัน สารทำาความสะอาดหรอืสารลดแรงตงึผิว สารเพิม่ความชืน้ สารเพิม่ความข้นหนืด 

สารกันบูด สารแต่งกลิ่น และสารที่ช่วยรักษาฟันและเหงือก ป้องกันฟันผุ หรือลดการ 

เกิดโรคในช่องปาก ได้แก่ สารประกอบจำาพวกฟลูออไรด์ สารยับยั้งการทำางานของ 

เอนไซม์เฮกโซคิเนสในปฏิกิริยาไกลโคลไลซิส สารยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  

สารลดเชือ้ช่วยต่อต้านการเจริญเตบิโตของจุลนิทรีย์ สารควบคมุหินปนูและสารลดอาการ 

เสียวฟัน  
  

  หากกินหรือกลืนยาสีฟัน อาจทำาให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน และท้องเสียได้  

นอกจากนี้ ยังอาจทำาให้ร่างกายได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งอาจจะทำาให้ 

เกิดฟันตกกระ และในกรณีที่รุนแรงมากๆ ฟันจะเกิดเป็นรอยสีนำ้าตาล ผิวฟันจะขรุขระ  

เป็นจุดและทำาความสะอาดได้ยาก โดยอาการเหล่านี้มักจะเกิดข้ึนกับฟันแท้ของเด็ก 

เมื่อเด็กที่ได้รับปริมาณฟลูออไรด์มากเกินไปในช่วงก่อนอายุ 6 ขวบ
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  1.3 แชมพู 

   แชมพูมีส่วนประกอบคล้ายกับสบู่ ประกอบด้วยสารทำาความสะอาด หรือ 

สารลดแรงตึงผิว สารเพิ่มฟอง ข้อควรระวังในการใช้แชมพูก็เหมือนกับการใช้สบู่คือ อย่า 

ให้เข้าตา ถ้าแชมพูเข้าตา ต้องรีบล้างออกด้วยนำ้าสะอาดจำานวนมากๆ  และหากใช้แล้ว 

เกิดอาการคัน ระคายเคือง หรือแสบร้อนที่หนังศีรษะ หรือผิวหนัง หรือมีอาการผมร่วง 

หนังศีรษะเป็นตุ่ม ตกสะเก็ด หรือมีรังแคมากผิดปกติ ต้องรีบหยุดใช้ ล้างแชมพูออกด้วย

นำ้าสะอาดจำานวนมากๆ แล้วรีบไปพบแพทย์

  1.4 ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน�้า
                    

   ผลิตภัณฑ์ล้างห้องนำ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 

คณุสมบตัใินการทำาความสะอาดพืน้ห้องนำา้และสุขภณัฑ์ 

อื่นๆ เช่น อ่างล้างหน้า โถส้วม และอ่างอาบนำ้า 

โดยสามารถขจดัคราบไคลต่างๆ เช่น คราบสบู ่ คราบ 

ไขมนั ไปจนถงึคราบหนิปนู ส่วนประกอบหลักๆ ของ 

นำ้ายาล้างห้องนำ้าหรือนำ้ายาฆ่าเชื้อชนิดราดพ้ืน ได้แก ่

กรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ (Hydrochloric acid 

หรือชื่อย่อ HCl) ในความเข้มข้นประมาณ 8-15% โดยนำ้าหนัก (8-15% w/w) 

นอกจากนี้ ยังอาจใส่กรดซิตริก (Citric acid) และส่วนผสมอื่นๆ เช่น เอท็อกซิเลท 

แอลกอฮอล์ (Ethoxylated alcohol) และสารลดแรงตึงผิว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
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ในการทำาความสะอาด โดยกรดไฮโดรคลอริกน้ัน มคีณุสมบตัเิป็นกรดแก่ มฤีทธ์ิกัดกร่อน

และชะล้างคราบสกปรกต่างๆ คราบหินปูน และสามารถกัดกร่อนโลหะได้เป็นอย่างดี 

จึงนิยมใช้ขจัดคราบที่เกิดจากการตกตะกอนของอนุภาค เช่น คราบขาวเทา หรือคราบ 

สนิมตามผนังและพื้นห้องนำ้า          

   ความเป็นพิษของนำ้ายาล้างห้องนำ้า เกิดจากฤทธิ์กัดกร่อนของกรดไฮโดร- 

คลอริก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดแก่และมีความสามารถในการกัดกร่อนที่รุนแรง อีกท้ัง 

กรดน้ียังสามารถระเหยได้ ทำาให้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการหายใจเอาไอระเหย 

ของกรดเข้าไป การสัมผัสอาจทำาให้เกิดแผลไหม้ หากเข้าตาจะทำาให้มีอาการระคายเคือง  

อาจเกดิแผลทีก่ระจกตา หรอืทำาให้ตาบอดได้ หากรับประทานจะทำาให้เกิดการระคายเคือง 

ปวดแสบปวดร้อนในช่องปากและทางเดนิอาหาร เกิดแผลไหม้ในปาก คอ หลอดอาหาร 

และทางเดินอาหาร กลืนลำาบาก คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย นอกจากนี้ กรดไฮโดรคลอริก 

อาจกัดเยื่อบุหลอดอาหารและกระเพาะอาหารจนเกิดเป็นแผลภายใน มีเลือดออก 

กระเพาะอาหารทะลุ ชักและทำาให้เสียชีวิตได้ 

  1.5  สารขจดัสิ่งอดุตนัในท่อน�้าทิ้ง 

   สารเคมีที่มักนำามาใช้ขจัดสิ่งอุดตันในท่อนำ้า ได้แก่ โซเดียม ไฮดรอกไซด์  

(Sodium hydroxide) หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่โซดาไฟ หรือโซดาแผดเผา เป็นสารทีม่คีณุสมบตั ิ

เป็นด่างแก่ มฤีทธิใ์นการกัดกร่อนรุนแรง จงึสามารถกดักร่อนและกำาจดัสิง่อดุตนัต่างๆ ได้  

โซเดียม ไฮดรอกไซด์ มีฤทธ์ิกัดกร่อนท่ีรุนแรง และยังสามารถระเหยได้ ทำาให้ 

สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการหายใจเอาไอระเหย หากสัมผัสถูกผิวหนังจะทำาให้เกิด 

อาการระคายเคืองมาก จนถึงขั้นผิวหนังไหม้พุพอง หรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังตาย หาก 

เข้าตาอาจทำาให้ตาบอดได้ หากหายใจหรือสูดดมไอระเหยจะให้เกิดการระคายเคือง 

ของระบบทางเดินหายใจ หากรับประทานหรือบังเอิญกลืนกินเข้าไปจะทำาให้เกิด 

แผลพุพอง ปวดแสบปวดร้อนในช่องปาก ลำาคอ และทางเดินอาหาร เกิดแผลไหม ้

ในปาก คอ หลอดอาหาร และทางเดินอาหาร ปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียนเป็นเลือด  

และมีเลือดออกในอุจจาระ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเกิดมะเร็งทางเดินอาหารได้ภายใน 

10-40 ปี ให้หลัง รวมทั้งทำาให้เกิดพิษต่อระบบโลหิตและอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย และ 

อาจเสียชีวิตได้
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  1.6 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ     

      
    นำ้ายาฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ มีชื่อทางการค้าว่า นำ้ายาเดทตอล (Dettol®) ซึ่งมี 

ส่วนสารเคมีสำาคัญคือ คลอโรไซลีนอล (Chloroxylenol) หรือชื่อทางเคมีคือ 4-คลอโร-3, 

5-ไดเมทลิฟีนอล (4-chloro-3,5-dimethylphenol) ซึง่ออกฤทธ์ิฆ่าเชือ้ได้ทัง้เชือ้แบคทเีรีย 

และเชื้อรา นอกจากนี้ในนำ้ายานี้ยังมีไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) เป็น

ส่วนประกอบอีกด้วย รูปแบบผลิตภัณฑ์มีทั้งรูปแบบนำ้า และสเปรย์  คลอโรไซลีนอลมี

การนำาไปใช้เป็นส่วนผสมในนำ้ายาทำาความสะอาด และฆ่าเชื้อ ทั้งในการฆ่าเชื้อสำาหรับ

ผิวหนัง (antiseptic) เช่น ใช้ผสมกับนำ้าให้เจือจาง แล้วใช้ล้างแผลเพื่อฆ่าเชื้อ เช่น แผลสด 

แผลมีหนอง รวมทั้งใช้ทำาความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ส่วนในบ้านเรือน 

ก็มีการใช้นำ้ายานี้ในการทำาความสะอาดห้องนำ้า และเครื่องใช้ในห้องนำ้า อุปกรณ์ซักล้าง 

เครื่องซักผ้า กรงหรือสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 
 

   คลอโรไซลนีอลจดัเป็นสารทีม่คีวามเป็นพษิในระดับตำา่ถึงปานกลาง ยังไม่ม ี

ข้อมูลที่ชัดเจนว่าสารคลอโรไซลีนอลนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ โดยความเป็นพิษ 

ที่อาจเกิดขึ้นได้คือทำาให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง เกิดอาการคัน และผิวหนัง 

แห้งแตก และอาจทำาให้เกิดอาการแพ้ในบางคน แต่มักพบอาการเหล่านี้เมื่อใช้นำ้ายานี ้

โดยไม่ได้ทำาการเจือจางก่อน แต่สารน้ีจะเป็นพิษมากหากเข้าตา เพราะจะทำาให้เกิด 

อาการระคายเคืองอย่างรุนแรงมาก การสูดดมไอของสารนี้เข้าไปอาจทำาให้เกิดการ 

ระคายเคืองได้บ้าง แต่ว่าน้อย แต่หากกลืนกินเข้าไปก็จะมีอันตรายเช่นกัน นอกจากนี ้

สารนี้ยังทำาให้เกิดพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์นำ้าโดยเฉพาะปลา จึงห้ามทิ้งนำ้ายาหรือ 

ขวดนำ้ายาลงแหล่งนำ้าสาธารณะ
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 2. ห้องครวั 

  2.1 น�้ายาล้างจาน 

   นำ้ายาล้างจานมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบนำ้า แบบเจล และแบบครีม 

บางย่ีห้อยังมีสีสันสวยงาม และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน เช่น กลิ่นมะนาว กลิ่นส้ม 

กล่ินสตรอว์เบอร์รี่ หรือแม้แต่กลิ่นดอกไม้ นำ้ายาล้างจานมีส่วนประกอบของสารเคม ี

หลายชนิด และสารเคมีบางชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย  ส่วนประกอบหลักๆ ของ 

นำ้ายาล้างจานจะประกอบด้วยสารทำาความสะอาด สารลดแรงตึงผิว และสารปรุงแต่ง 

อื่นๆ เช่น สี และกลิ่น ซึ่งตามปกติสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของนำ้ายาล้างจานจะม ี

ความเป็นพษิต่อร่างกายตำา่ เนือ่งจากจานเป็นภาชนะทีเ่ราใช้ใส่อาหารรบัประทาน ดงันัน้ 

ผูผ้ลิตจงึพยายามหลกีเลีย่งการใช้สารเคมีทีเ่ป็นอันตรายต่อร่างกาย หรอืสารเคมท่ีีสามารถ 

ตกค้างอยู่บนภาชนะได้ แต่อย่างไรก็ตาม สารทำาความสะอาดและสารลดแรงตึงผิวที่ม ี

ในนำ้ายาล้างจาน ก็อาจทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาได้ สารทำาความ 

สะอาดและสารลดแรงตึงผิวที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมในนำ้ายาล้างจาน ได้แก่ ลิเนียร์ อัลคิล 

เบนซีน ซัลโฟเนท (Linear Alkyl benzene Sulfonates หรือ LAS) และโซเดียม ลอริล 

ซัลเฟต (Sodium Lauryl Sulfate หรือ SLS)
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  2.2 กาวดกัหนู

   กาวดักหนูจะอยู่ในรูปของถาดที่ทากาวซึ่งทำาจากสารยึดเกาะตามธรรมชาติ 

หรือสารสังเคราะห์ เช่น พอลีบิวทีน (Polybutene) โดยในกาวอาจมีการแต่งกลิ่น หรือ 

มีเหยื่อวางไว้เพื่อล่อให้หนูมาติดกับ จากนั้นเมื่อหนูติดกับแล้ว จึงนำาไปกำาจัดด้วยวิธีอื่น 

ในภายหลัง ข้อดีของกาวดักหนูก็คือในกรณีที่หนูมีหมัด เมื่อหนูตายแล้ว หมัดที่อยู่บน 

ตวัหนกูจ็ะออกจากซากหน ู แล้วกม็าตดิอยู่ทีก่าวทำาให้สามารถกำาจดัหมดัหนูไปด้วยในตวั  

ส่วนอันตรายอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้กาวดักหนูก็ได้แก่ การที่เด็กเล็ก หรือสัตว์เลี้ยง 

อาจจะไปเหยียบโดนกาวแล้วแกะไม่ออก ดังน้ัน ในการวางกาวดักหนูจึงต้องเลือกวาง 

ในบริเวณที่แน่ใจว่าหนูจะผ่านมา แต่ควรอยู่บริเวณมุมห้อง หรือบริเวณที่แน่ใจว่าคน 

หรือสัตว์เลี้ยงจะไม่บังเอิญไปเหยียบเข้า ในกรณีที่เหยียบโดนกาวดักหนู ให้ใช้นำ้ามันพืช  

หรือเบบี้ออยล์ เทราดลงไปตรงบริเวณที่ติดอยู่กับกาว จะช่วยให้สามารถแกะกาว 

ออกได้ ข้อเสียอีกอย่างหน่ึงของการใช้กาวดักหนูคือ ไม่เหมาะกับการใช้ดักหนูที่อยู ่

นอกตัวบ้าน เน่ืองจากฝุ่นละออง หรือความช้ืนที่มาเกาะจะทำาให้ความเหนียวของกาว

หมดไป
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  2.3 ชอล์กขดีก�าจดัแมลง 
 

          ชอล์กขีดกำาจัดแมลงคลาน เป็นยาฆ่าแมลงที่นิยมใช้กันมากในครัวเรือน 

เนือ่งจากสามารถออกฤทธิก์ำาจดัแมลงได้หลายชนิดทัง้มด ปลวก และแมลงสาบ สารเคม ี

สำาคัญท่ีออกฤทธ์ิฆ่าแมลงในชอล์กขีดฆ่าแมลงมีชื่อว่า เดลตาเมทริน (Deltamethrin) 

โดยความเข้มข้นที่นิยมใช้ฆ่าแมลงคือ 0.06% โดยนำ้าหนัก (w/w) สารนี้มีพิษต่อระบบ 

ประสาทและระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาพบว่าเดลตาเมทรินมีอันตราย 

ต่อปอด ทรวงอก ระบบทางเดินหายใจ ไต ท่อไต ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ 

ทางเดินอาหาร และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นหากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง 

และผิดวิธีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
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  2.4 สารเคมกี�าจดัหนู

   สารฆ่าหนู (Rodenticides) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตาม 

ระยะเวลาในการออกฤทธ์ิ คอื สารฆ่าหนกูลุม่ออกฤทธิเ์รว็ และสารฆ่าหนกูลุม่ออกฤทธิช้์า 

   2.4.1 สารฆ่าหนูกลุ่มออกฤทธ์ิเร็ว ได้แก่ โซเดียม ฟลูออโรอะซีเตท 

(sodium fluoroacetate) ซิงค์ ฟอสไฟด์ (zinc phosphide) แทลเลียม ซัลเฟต (thallium  

sulfate) และอัลฟา แนพธิล ไทโอยูเรีย (alpha-naphthyl thiourea หรือ ANTU) เป็นต้น 

    1) ซิงค์ ฟอสไฟด์ (zinc phosphide) หรือชื่อการค้า ได้แก่ อาเร็กซ์  

(Arrex®) คอมมานโด (Commando®) และฟอสวิน (Phosvin®) สารซิงค์ ฟอสไฟด์  

เป็นสารท่ีมีพิษต่อร่างกาย ลักษณะเป็นผงสีเทา ไม่ละลายนำ้า โดยเมื่อเข้าสู่ร่างกาย 

ซิงค์ ฟอสไฟด์ จะทำาปฏิกิริยากับนำ้า และกรดในกระเพาะอาหารเกิดเป็นก๊าซฟอสฟีน 

(phosphine) ซึ่งทำาให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรงในทางเดินอาหารและเป็นพิษ 

ต่อเซลล์ของอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย อาจจะทำาให้มีเลือดออกจากระบบทางเดินอาหาร 

ร่วมด้วย ในรายที่รุนแรงอาจมีอาการปวดศีรษะ แน่นหน้าอก เกิดภาวะหลอดลมอักเสบ 

ปอดบวม นำ้าท่วมปอด หัวใจเต้นผิดจังหวะ และความดันโลหิตตำ่า ชัก และทำาให ้

เสียชีวิตได้ 
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    2) แทลเลียม ซัลเฟต (thallium sulfate) หรือชื่อการค้าว่า Zelio® 

เป็นสารทีม่พีษิมากอกีชนิดหนึง่ มลัีกษณะเป็นรปูคล้ายข้าวสารสบีานเยน็ โดยจะออกฤทธิ ์

รบกวนระบบการหายใจของเซลล์ โดยสารนี้สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีทั้งทาง 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง ส่วนขนาดที่ทำาให้เกิดพิษ 

ในผูใ้หญ่เท่ากบั 12-15 มลิลกิรมัต่อนำา้หนักตวั (12-15 mg/kg) ส่วนขนาดทีท่ำาให้เกิดพษิ 

ในเด็กเท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อนำ้าหนักตัว (8 mg/kg)  

   2.4.2 สารฆ่าหนูกลุม่ออกฤทธ์ิช้า ได้แก่ วาฟาริน (warfarin) และคมูาเตตราลิล 

(coumatetralyl) เป็นต้น     
        

    1) วาฟาริน (wafarin) หรือชื่อการค้าว่า ARS® สามารถฆ่าหนูได ้

โดยการออกฤทธิ์ยับยั้งสารซึ่งเป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ทำาให้เลือดไม่แข็งตัว 

นอกจากนี้วาฟารินยังมีฤทธิ์ทำาให้หลอดเลือดขยายตัวและมีเลือดคั่งทั่วไป รวมทั้งทำาให ้

หลอดเลือดฝอยเปราะแตกง่าย เป็นผลให้เลือดออกได้ง่ายตามอวัยวะภายใน จนเป็น 

สาเหตขุองการตายในท่ีสดุ โดยหากคนเรากนิวาฟารนิในขนาด 1-2 มลิลกิรัมต่อนำา้หนักตวั 

หนึง่กโิลกรมัต่อวนั (1-2 mg/kg/day) หรอืวนัละประมาณ 100 กรมัตดิต่อกนันาน 5-6 วนั 

จะทำาให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้   

    2) คูมาเตตราลิล (coumatetralyl) มีชื่อการค้าว่า Racumin® มีกลไก 

การออกฤทธิ์ในการเกิดฆ่าหนู และการเกิดพิษเหมือนกับวาฟาริน โดยสามารถฆ่าหน ู

ได้ทั้งทางการกินและการเข้าสู่ร่างกายของหนูทางผิวหนัง สำาหรับการเกิดพิษในมนุษย ์

เมื่อกลืนกินคูมาเตตราลิลเข้าไปจะทำาให้มีอาการอ่อนเพลีย ผิวหนังซีด เลือดออกได ้

ผวิหนงั เลอืดกำาเดาไหล อาจมเีลอืดปนในปัสสาวะและอจุจาระ หลอดเลอืดในสมองแตก 

และเสียชีวิต 
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  2.5 น�้ายาท�าความสะอาดพื้น 

            นำ้ายาทำาความสะอาดพื้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำาความสะอาดพื้นผิว 

ต่างๆ เช่น พื้นกระเบ้ือง เซรามิก หินอ่อน พื้นไม้ปาร์เก้ เป็นต้น มีคุณสมบัติใน 

การชำาระล้างคราบสกปรก ฝุ่นผง และคราบไขมันที่ติดอยู่บนพื้นในบางยี่ห้อ อาจม ี

คุณสมบัติในการฆ่าเช้ือโรคได้ด้วย ส่วนประกอบหลักของนำ้ายาทำาความสะอาดพื้น 

ได้แก่ สารทำาความสะอาด สารลดแรงตึงผิว (surfactant) และสารปรุงแต่งอื่นๆ เช่น สี 

นำ้าหอม และสารที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค โดยสารทำาความสะอาดและสารลดแรงตึงผิวที่นิยม 

ใช้ในนำ้ายาทำาความสะอาดพื้น แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

   1. สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ  (anionic surfactant) 

   2. สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (cationic surfactant)  

   3. สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactant)

   4. สารลดแรงตงึผวิทีม่ทีัง้ประจลุบและประจุบวก (amphoteric surfactant) 

   ความเป็นพิษของนำ้ายาทำาความสะอาดพื้น ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และ 

ความเข้มข้นของสารเคมีทีผ่สมอยู่ในผลติภณัฑ์ 

   หากสัมผัสถูกผิวหนังจะทำาให้เกิดอาการระคายเคือง บางรายอาจมีอาการ 

รุนแรงทำาให้ผิวหนังอักเสบ หากเข้าตาจะทำาให้มีอาการระคายเคือง หากนำ้ายาเข้มข้น 

อาจทำาให้ถึงขั้นตาบอดได้ หากหายใจหรือสูดดมไอระเหย จะให้เกิดการระคายเคืองท่ี 

เยือ่บจุมกู เยือ่บทุางเดนิหายใจส่วนบน และอาจมอีาการไอ วงิเวยีน หายใจหอบถี ่ หาก 

รบัประทานหรอืบงัเอญิกลืนกนิเข้าไป จะทำาให้ระคายเคอืงเย่ือบทุางเดินอาหาร และคล่ืนไส้ 

อาเจียน หากกลืนกินเข้าไปในปริมาณมาก หรือในความเข้มข้นสูง อาจทำาให้เสียชีวิตได้ 



คู่มือการจัดการเรียนรู้    ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ 73

  2.6 ก๊าซหงุต้ม 

   ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซแอลพีจี (LPG) ซึ่งย่อมาจาก 

Liquefied Petroleum Gas ก๊าซชนิดน้ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการกลั่นแยกนำ้ามันดิบ 

ในโรงกลั่นนำ้ามันหรือการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยเป็นส่วนผสม 

ของไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ โพรเพน (propane) และบิวเทน (butane) สำาหรับใน 

ประเทศไทย ก๊าซหุงต้มส่วนใหญ่ได้มาจากการกลั่นนำ้ามัน โดยมีอัตราส่วนโพรเพนต่อ 

บิวเทนประมาณ 70:30 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ให้ความร้อนสูง LPG เป็นก๊าซท่ีไม่มีกลิ่น 

ไม่มีสี ไม่มีพิษ มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ ติดไฟได้เองที่อุณหภูมิประมาณ 

400 องศาเซลเซียส (400 ำC) โดยการบรรจุก๊าซหุงต้มลงในถังก๊าซนั้น ทำาโดยการอัดก๊าซ

ภายใต้ความดันสูงจนมีสถานะเป็นของเหลว ดังนั้นภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซจะต้องสามารถ

รับแรงดันของก๊าซได้โดยปลอดภัย

   ก๊าซหุงต้มจดัเป็นก๊าซท่ีไวไฟมาก โดยหากมกีารร่ัวไหลของก๊าซหุงต้มออกจาก 

ถังก๊าซ แล้วไปสัมผัสกับอากาศ หรือเปลวไฟ หรือประกายไฟ อาจทำาให้เกิดไฟไหม้  

หรือเกิดการระเบิดขึ้นได้ 

   การเลือกใช้ถังก๊าซหุงต้ม อุปกรณ์ และท่อก๊าซ 

   ถังก๊าซหุงต้ม 

     ต้องเลือกใช้ถังก๊าซหุงต้ม ที่มีตราเครื่องหมายของผู้ค้าถังก๊าซ 

     ต้องมีการซีลผนึกที่วาล์วที่หัวถัง 
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     ต้องมกีารระบ ุวนั เดอืน ปี ทีท่ำาการทดสอบถังคร้ังสุดท้าย ซึง่ไม่ควรเกิน 

5 ปี นับจากวันที่ทำาการทดสอบจนถึงวันที่ใช้งาน  

     ที่ตัวถังต้องมีการระบุข้อความ “อันตราย ห้ามกลิ้ง ห้ามกระแทก” 

     ต้องระบุนำ้าหนักของถังอย่างชัดเจน 

     สภาพภายนอกของถังก๊าซต้องไม่บุบบวม ไม่เป็นสนิมหรือมีการผุกร่อน 

   เครื่องปรับความดันก๊าซ (regulator) 

    ต้องเป็นชนิดแรงดันตำ่า 

    ต้องเป็นชนดิท่ีระบไุว้ให้ใช้กบัก๊าซหงุต้มโดยเฉพาะ โดยมตัีวอกัษร “LPG”  

ประทบัตราไว้ 

     เครื่องปรับความดัน ต้องมีความแข็งแรงและทนทาน 

     ต้องม่ันใจว่าเครือ่งปรบัความดันก๊าซทีติ่ดตัง้นัน้ แนบสนทิกบัวาล์วทีห่วัถงั 

และไม่มีรอยรั่ว ซึ่งสามารถทำาการทดสอบรอยรั่วได้ง่ายๆ โดยการใช ้

นำ้าสบู่ลูบตรงข้อต่อ 

   ท่ออ่อน/เข็มขัดรัดท่อก๊าซ 

     ต้องเป็นสายยาง หรือสายพลาสติกชนิดหนา มีการเสริมเส้นใยเพิ่ม 

ความแข็งแรง ไม่หักงอง่าย และเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซหุงต้มโดยเฉพาะ 

     ท่ออ่อนที่ใช้ควรมีความยาวประมาณ 1.5-2.0 เมตร 

     เข็มขัดที่ใช้รัดท่ออ่อนต้องเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงเพียงพอ และไม่ 

เป็นสนิมง่าย 

   บริเวณที่ติดตั้งถังก๊าซ

    ต้องตั้งถังก๊าซบนพื้นที่ราบและแข็ง ระวังอย่าให้ให้ถังเอียงหรือล้ม และ 

ควรให้ถังก๊าซห่างจากเตาแก๊สประมาณ 1.5-2.0 เมตร และควรอยู่ใน 

บรเิวณทีส่ามารถเคลือ่นย้ายถงัก๊าซเข้าออกได้สะดวก และอากาศถ่ายเท

ได้ดี

     ไม่ควรตั้งถังก๊าซในห้องใต้ดิน หรือพื้นที่ที่ตำ่ากว่าระดับพื้นดิน เนื่องจาก 

ก๊าซหนกักว่าอากาศ หากเกิดการรัว่ของก๊าซ ก๊าซจะสะสมอยู่ในพืน้ทีต่ำา่  

และไม่ควรตัง้ถงัก๊าซไว้ในบริเวณทีเ่ปียกชืน้ เน่ืองจากอาจจะทำาให้ถังก๊าซ 

ขึ้นสนิม หรือผุกร่อนได้ 
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   ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดก๊าซรั่ว 

   แม้ว่าก๊าซ LPG จะเป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น แต่เมื่อนำามาผลิตเป็นก๊าซ 

หุงต้มจะมีการเติมกลิ่นเข้าไป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสังเกตได้เมื่อเกิดการร่ัวไหลของก๊าซ 

โดยในทันทีที่ได้กลิ่นของก๊าซท่ีรั่วออกมา ให้รีบปิดวาล์วที่หัวถังก๊าซและท่ีเตาแก๊สทันที 

และควรปฏิบัติดังนี้

     ห้ามเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดโดยเด็ดขาด 

     ห้ามทำาให้เกิดประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง โดยเด็ดขาด

     ให้ยกถังไปไว้ในที่โล่งแจ้ง และรีบเปิดประตูหน้าต่าง ให้ก๊าซสามารถ 

ระบายออกได้ แต่ห้ามใช้พดัลมช่วยระบายอากาศโดยเด็ดขาด เนือ่งจาก 

พัดลมก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำาให้เกิดประกายไฟได้

     ตรวจสอบหารอยรั่ว โดยใช้นำ้าสบู่ลูบบริเวณข้อต่อของถังก๊าซ วาล์ว  

อุปกรณ์ปรับความดัน และท่อก๊าซ โดยหากมีก๊าซรั่ว จะมีฟองก๊าซผุดขึ้น

มาตรงบริเวณที่โดนนำ้าสบู่ลูบ 

   ข้อปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้นกับถังก๊าซ

   หากเกิดไฟลุกขึ้นที่ถังก๊าซ ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง หรือชนิด 

คาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง และแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันที

  ข้อห้ามและข้อควรระวังอื่นๆ 

   1. ห้ามนำาถังก๊าซหุงต้มไปใช้แทนถังก๊าซรถยนต์ 

   2. ห้ามนำาถังก๊าซไปเติมก๊าซที่สถานีบริการ 

   3. ห้ามกลิ้งหรือห้ามกระแทกถังก๊าซ
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 3. ห้องนอน
 

  3.1 ยาจดุกนัยงุ

   ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง มักมีส่วนประกอบของสารเคมีในกลุ่ม ไพรีทรอยด์  

(pyrethroids) เช่น อัลเลทริน (allethrin) ดี-อัลเลทริน (d-allethrin) และเอสไบดอทริน 

(esbiothrin) เป็นองค์ประกอบหลัก โดยสารกลุ่มนี้จัดเป็นสารเคมีที่สังเคราะห์เลียนแบบ 

สารสกดั ไพรทีรมั (pyrethrum) หรอืไพรทีริน (pyrethrins) ทีพ่บในพชืตระกูลดอกเบญจมาศ 

แต่ได้รบัการปรับปรงุให้มคีวามคงตวัเพิม่ข้ึน และได้ถกูนำามาใช้ประโยชน์ในการกำาจดัแมลง 

ชนิดต่างๆ ทั้งทางเกษตรกรรมและทางสาธารณสุข เมื่อจุดไฟ ไอระเหยของยาจุดกันยุง 

จะมีคุณสมบัติในการไล่ยุงไม่ให้เข้ามาในบริเวณนั้น  
   

   ความเป็นพิษของยาจุดกันยุง เกิดจากไอระเหยของสารในกลุ่มไพรีทรอยด ์

การใช้ยาจุดกันยุงในขนาดและวิธีปกติ มักไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เว้นแต่จะ 

สูดดมไอระเหยเข้าไปในปริมาณสูง หรือกลืนกินเข้าไป โดยสารในกลุ่มไพรีทรอยด์ที่ผสม 

อยู่ในยาจุดกันยุงมีพิษต่อระบบประสาท ทำาให้เกิดอาการ มึนงง ปวดศีรษะ อาเจียน 

กล้ามเน้ือกระตุก อ่อนเพลีย การรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ชัก หมดสติ  

จนอาจถึงกับเสียชีวิตได้ ส่วนอาการทางผิวหนัง ได้แก่ อาการคัน มีผื่นแดง และหาก 

เข้าตาอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ในรายที่เกิดอาการแพ้จะมีอาการเหมือนแพ้เกสร 

ดอกไม้ คอื มอีาการนำา้มกูไหล ไอ จาม และหายใจขัด เกิดการอักเสบ บวมแดง ของผิวหนัง 

และเยื่อจมูก เป็นต้น
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  3.2 ผลิตภัณฑ์ทากนัยงุ 

   ผลติภณัฑ์ทากนัยงุ คือ N,N-diethyl-m-toluamide หรือชือ่เรียกโดยทัว่ไปว่า 

DEET เป็นสารเคมทีีมี่อนัตราย เพราะเป็นสารเคมทีีใ่ช้ไล่แมลง โดยเฉพาะยงุ ชนดิทาหรอื 

พ่นลงบนผวิหนงัของผูใ้ช้ DEET ถกูพฒันาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2489 โดยกองทพัสหรัฐอเมริกา 

สำาหรับทหารที่ต้องสู้รบในป่าเพื่อป้องกันแมลงกัดต่อยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง  

ปัจจุบันมีการใช้ DEET อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์สำาหรับไล่ยุงในรูปแบบต่างๆ เช่น 

โลชั่น ครีม เจล สเปรย์ ในปริมาณความเข้มข้นระหว่าง 4-100%

   หากผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อแนะนำาการใช้บนฉลากแล้ว DEET จัดว่ามีพิษน้อย 

ต่อผู้ใช้ โดยอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ตา ผิวหนัง เป็นต้น หาก 

ได้รบั DEET ในปรมิาณมาก (40-95%) โดยการกลืนกินเข้าไป อาจทำาให้เกิดการกดประสาท 

ส่วนกลาง ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการความดันโลหิตตำ่า และชักได้   
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  3.3 ลูกเหม็น

   ลกูเหม็นสามารถระเหดิกลายเป็นไอ โดยไอทีเ่กิดจากการระเหดิของลูกเหมน็ 

จะทำาหน้าที่ดับกลิ่นและไล่แมลงต่างๆ จึงได้มีการนำาลูกเหม็นมาใส่ในตู้เสื้อผ้าเพื่อไม่ให ้

แมลงสาบมากัดกินเสื้อผ้า รวมทั้งยังนำามาใช้ดับกลิ่นเหม็นในห้องนำ้าได้อีกด้วย สารเคม ี

สำาคญัทีใ่ช้ผลติลกูเหมน็คอืแนพทาลนี (naphthalene) หรือท่ีเรียกอีกชือ่ว่า แคมเฟอร์ ทาร์  

(camphor tar) ซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว และสามารถเปลี่ยน 

สถานะจากของแข็งกลายเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยสารแนพทาลีนนี้เป็นสารประกอบ 

ที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ พบได้ในถ่านหินและนำ้ามัน หรือเกิดจากการเผาไหม้ของสาร 

ประกอบอินทรีย์ เช่น ไม้ หรือบุหรี่ โดยปกติแล้วแนพทาลีนสามารถเข้าสู่ร่างกายของ 

เราได้ โดยการสัมผัสหรือหายใจเอาอากาศที่มีไอระเหยของแนพทาลีนจากเสื้อผ้าหรือ 

ผ้าห่มทีม่กีารใช้ลกูเหม็น รวมไปถงึจากการกนิด้วยความรู้เท่าไม่ถงึการณ์หรอืจากอบุตัเิหตุ  

เช่น ในเด็ก ในชีวิตประจำาวันที่มีการสูดดมไอของแนพทาลีนที่ค่อยๆ ระเหิดออกมาจาก 

ก้อนลูกเหม็นเข้าไปในปริมาณไม่มากและไม่ต่อเนื่อง ก็อาจไม่แสดงอาการของการเกิด 

อันตราย หากกลืนกินเข้าไปจะระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำาไส้ ถ้ากลืนกิน 

ลูกเหม็นเข้าไปในปริมาณมาก สารแนพทาลีนที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะทำาให้เกิดพิษต่อ 

ระบบเลือด ทำาให้เกิดอาการตัวเขียว มีเลือดออกในปัสสาวะ และอาจเสียชีวิต หาก 

สัมผัสถูกผิวหนังจะทำาให้เกิดการระคายเคือง และปวดแสบปวดร้อน หากเข้าตาจะทำาให ้

เกิดการระคายเคือง ทำาให้ตาแดง ปวดตา และสายตาพร่ามัว เป็นพิษต่อจอประสาทตา 
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และไอของแนพทาลีนที่มีความเข้มข้นสูงๆ อาจทำาให้เกิดต้อกระจก ประสาทตาอักเสบ 

และเกิดการบาดเจ็บของกระจกตาได้ หากหายใจหรือสูดดมไอระเหยจะทำาให้เกิดการ 

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และเยื่อเมือก เจ็บคอ สารแนพทาลีนในไอของ 

ลูกเหม็นมีพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำาให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ 

เวียนศีรษะ ซึม และอาจทำาให้ถึงกับหมดสติได้

  3.4 สเปรย์น�้าหอมปรบัอากาศ 

   ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำาหรับทำาให้อากาศสดชื่นในห้องต่างๆ ภายในบ้าน เช่น 

ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องนำ้า เป็นต้น ส่วนประกอบหลักๆ ของนำ้าหอม 

ปรับอากาศมี 4 ชนิด ดังนี้ ฟอร์มาลดีไฮด์ พาราไดคลอโรเบนซีน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

และสารเพิ่มความดันภายในกระป๋องสเปรย์

   นำ้าหอมปรับอากาศมักจะเป็นสารไวไฟสูง ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา 

ผิวหนัง และลำาคออย่างมาก สำาหรับนำ้าหอมปรับอากาศที่มีลักษณะเป็นก้อน หาก 

กลืนกินอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
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  3.5 ยาฆ่าเหา

   ยาฆ่าเหา ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิดคือ เบนซิล เบนโซเอท 

(benzyl benzoate) และลินเดน (lindane) ซึ่งสารท้ังสองชนิดมีความเป็นพิษต่อร่างกาย

ทั้งคู่ ดังนั้นต้องใช้อย่างระมัดระวัง อันตรายที่เกิดจากยาฆ่าเหาที่มีส่วนผสมของเบนซิล 

เบนโซเอท และลินเดน มีดังน้ี หากกลืนกินเข้าไปจะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางให้

ทำางานผิดปกติ และทำาให้เกิดการชัก หากสัมผัสถูกผิวหนังจะทำาให้เกิดการระคายเคือง 

ทำาให้ผิวหนังแดง คัน และปวด และต้องระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหน้าโดยเด็ดขาด หาก 

เข้าตาจะให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ปวดตา หากหายใจหรือสูดดมไอระเหยจะทำาให้ 

เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และเป็นการนำาสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

  3.6 ผลิตภัณฑ์ก�าจดัยงุและแมลง

   ไพรีทรินเป็นสารฆ่าแมลงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนมากมักนำาไปผสมกับ 

สารฆ่าแมลงชนิดอื่นๆ แล้วบรรจุในกระป๋องสเปรย์ฉีดพ่นฆ่าแมลง เมื่อนำาดอกไพรีทรัม 

มาสกัด จะพบว่าประกอบด้วยสารพวกเอสเตอร์ (แอลกอฮอล์และกรด) ซึ่งมีสารที่สำาคัญ 

ดงันี ้Pyrethrin I Pyrethrin II Jasmolin I Jasmolin II Cinerin I Cinerin II สาร Pyrethrin I เท่านัน้ 

ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าแมลง ซึ่งในดอกไพรีทรัมเมื่อสกัดออกมาแล้วจะมีสารนี้เพียง 10-20%

   สารไพรีทรินมีพิษต่อคนหรือสัตว์เลือดอุ่นน้อยมาก หากได้รับสารนี้ทาง 

ผิวหนังหรือจากการหายใจ จะทำาให้ผิวหนังเป็นผื่นคัน บวมหรือเป็นตุ่มใสๆ หายใจ

หอบ นำ้ามูกไหล จาม ไอ ถ้ากลืนกินเข้าไปจะรู้สึกชาที่ลิ้นและในปาก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ 

อาเจียน และท้องเดิน กล้ามเนื้อกระตุกหรือมีอาการชักได้
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 4.  ห้องนั่งเล่น

  4.1 ของเด็กเล่น

   ของเล่นที่ทำาจากพลาสติก อาจจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายผสมอยู่ ท้ังสาร 

ที่ใช้ผลิตพลาสติก สารเติมแต่งอื่นๆ ที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานของ

พลาสติก ไปจนถึงสีและกลิ่นที่ผสมอยู่ในของเล่นชิ้นนั้น ในการผลิตพลาสติกนั้นต้อง 

ใช้สารเคมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวัสดุตั้งต้นที่ใช้ผลิตพลาสติก สารเพ่ิมความยืดหยุ่น 

(plasticizer) สารต้านการติดไฟ และสี เป็นต้น และสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของ 

พลาสติกเหล่านี้ หลายชนิดสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ไม่ว่าจะโดยการสัมผัสถูกพลาสติก 

การสดูดมพลาสตกิ การอมหรอืเลยีพลาสตกิ หรือแม้แต่การรบัประทานอาหารและนำา้ด่ืม 

ที่บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก ส่วนประกอบอีกอย่างของพลาสติกที่มีอันตรายไม่แพ้กัน 

นั่นก็คือ สีที่ใช้ผสมในของเล่นพลาสติก เพราะมีการตรวจพบว่าสีบางชนิดท่ีใช้ผสมใน 

ของเล่นเด็กมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ เช่น สีแดง จากตะกั่วออกไซด์ (Red lead) สีเหลือง 

จากตะก่ัวโครเมต (Lead chromate) สีขาว จากตะกั่วคาร์บอเนต (Lead carbonate) 

และตะกั่วซัลเฟต (Lead sulfate) ซึ่งนอกจากจะพบในของเล่นพลาสติกที่มีสีสันฉูดฉาด

สวยงามแล้ว อาจจะมีผสมอยู่ในสีเทียน และดินสอสีที่ใช้วาดภาพอีกด้วย โดยสารตะกั่วนี ้

สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งจากการดูดซึมผ่านผิวหนัง การสูดหายใจเอาสารตะกั่วเข้าไป 

และการรับประทาน 
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   สารตะกั่วถือเป็นสารเคมีที่มีอันตรายมาก โดยพิษของสารตะกั่วจะมีผลเสีย 

ต่อสมองและการติดต่อของเซลล์ประสาท นอกจากน้ีพิษของสารตะกั่วยังทำาให้เม็ด 

เลือดแดงแตกง่าย ทำาให้เป็นโรคโลหติจาง และมผีลต่อการทำางานของไต หากร่างกายได้รับ 

สารตะกั่วเข้าไปบ่อยๆ จะมีผลต่อกระดูกและฟัน ทำาให้กระดูกและฟันผุ หักง่าย และยังม ี

ผลต่อระบบย่อยอาหาร ทำาให้ปวดท้อง นำ้าหนักลด เบื่ออาหารคลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก 

สำาหรบัอาการพษิทางระบบประสาทและสมอง จะทำาให้ทรงตวัไม่อยู่ เกิดอาการประสาท 

หลอน ซึมไม่รู้สึกตัว ชัก มือและเท้าตก เป็นอัมพาต สลบ และอาจตายได้  

   เราสามารถป้องกันพิษจากสารตะกั่วได้โดยการไม่นำาของเล่นไปสูดดม อม  

หรือเลีย หรือกลืนกิน และล้างมือให้สะอาดทุกคร้ังหลังการเล่นของเล่นหรือระบายสี  

รวมทัง้หลกีเลีย่งของเล่นทีม่สีสีนัฉดูฉาดมากๆ หรือสีหลุดลอกตดิมอืได้ และหากมอีาการ 

ผิดปกติจากการเล่นของเล่น เช่น คัน ระคายเคือง คล่ืนไส้อาเจียน หรือปวดศีรษะ  

เวียนศีรษะ หรืออม เลีย หรือกลืนกินของเล่นเข้าไป ต้องรีบไปพบแพทย์

  4.2  ผลิตภณัฑ์กาว 

      ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์กาวคือ สารเอธิล ไซยาโนอะคริเลต (ethyl  

cyanoacrylate หรือ ECA) หรือ 2-ไซยาโน-2-โพรพิโอนิค แอซิด เอธิล เอสเทอร์  

(2-cyano-2-propeonic acid ethyl ester) ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มไซยาโนอะคริเลต  

(cyanoacrylate) มีคุณสมบัติเป็นของเหลวใส ไม่มีสี และระเหยกลายเป็นไอได้ เป็นสาร 

ยึดติดชนิดแห้งเร็ว ซึ่งมักรู้จักกันในชื่อของซูเปอร์กลู (Super glue) พาวเวอร์กลู (Power  
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glue) หรือกาวตราช้าง ซึ่งก็คือกาวใสๆ เหนียวๆ ที่อยู่ในหลอดอะลูมิเนียมสีเหลืองที ่

มีขายอยู่ทั่วไป กาวชนิดนี้มีประสิทธิภาพดีในการยึดวัสดุที่ไม่มีรูพรุน แต่ก็ทำาให้มีข้อเสีย 

คอืมนัมกัจะเหนยีวตดิผิวหนงัด้วย หากสูดดมหรือหายใจเอาไอระเหยเข้าไปจะระคายเคอืง 

ต่อเน้ือเยือ่ทางเดินหายใจ หากสมัผสัถกูผิวหนงัจะเหนยีวตดิผิวหนงั และเกดิการระคายเคอืง  

หากเข้าตาจะทำาให้เกดิการระคายเคือง มนีำา้ตาไหลมาก หรอือาจทำาให้เปลอืกตายึดตดิกนั  

หากกลืนกินเข้าไปจะทำาให้เนื้อเยื่อในปากยึดติดแน่นกัน

  4.3 น�้ายาเช็ดกระจก 

    นำ้ายาเช็ดกระจกที่มีจำาหน่ายในท้องตลาดทั่วไป มักเป็นของเหลวใส อาจม ี

สีหรือไม่มีสี สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบหลักๆ ของนำ้ายาเช็ดกระจกก็คือ สารทำาความ 

สะอาด สารลดแรงตึงผิว และสารเคมีที่ใช้เป็นตัวทำาละลาย ได้แก่ โซเดียม ลอริล อีเทอร์ 

ซัลเฟต (sodium lauryl ether sulfate หรือ SLES) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โซเดียม ลอเรธ 

ซัลเฟต (sodium laureth sulfate) โดยมักใช้ที่ความเข้มข้น 0.1-0.6% โดยนำ้าหนัก (w/w)  

แต่มีข้อเสียคือทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา นำ้ายาเช็ดกระจกบางยีห้่อ 

จึงใช้โคคามิโดโพรพิล บีเทน (cocamidopropyl betaine) แทน โดยมีข้อดีคือเป็น 

สารลดแรงตึงผิวแบบอ่อน ทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อจมูกน้อย  อีกทั้ง 

ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย โดยโคคามิโดโพรพิล บีเทน ขนาดความเข้มข้นตำ่ากว่า 1% 

จะไม่ทำาให้เกดิการระคายเคอืง แต่หากความเข้มข้นสงูขึน้ไปก็อาจทำาให้เกดิการระคายเคอืงได้  

ดังนั้น จึงไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสถูกผิวหนัง นอกจากนี้ นำ้ายาเช็ดกระจกบางย่ีห้อ 
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มีการนำาเอาแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (ammonium hydroxide) ในขนาดความเข้มข้น 

ประมาณ 0.1% โดยนำ้าหนัก (w/w) มาใช้แทนสารลดแรงตึงผิวทั้งสองชนิดข้างต้น ซึ่ง 

สารนี้มีความเป็นพิษมาก โดยมีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นอันตรายต่อเยื่อเมือก ระบบทางเดิน 

หายใจส่วนบน ดวงตา และหากสูดดมเข้าไป อาจทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและจมูก 

กล้ามเนื้อหดเกร็ง ถุงลมและปอดเกิดอาการบวมนำ้า และหากเข้าตาอาจทำาให้ตาบอดได้

   ส่วนผสมอื่นๆ ของนำ้ายาเช็ดกระจก ได้แก่ สารเคมีที่ใช้เป็นตัวทำาละลาย 

โดยมากมักเป็นไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) ความเข้มข้น 1.0-4.0% 

โดยนำ้าหนัก (w/w) โดยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไวไฟ และมีกลิ่น 

ฉุนมาก ใช้ในการทำาความสะอาด หากหายใจหรือสูดดมไอของสารนี้เข้าไปในปริมาณ 

เล็กน้อยจะทำาให้มีอาการระคายเคืองจมูก ลำาคอ และระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ 

เวียนศีรษะคลื่นไส้ อาเจียน ถ้าได้รับปริมาณมากอาจทำาให้หมดสติ หรือตายได้ หาก 

สัมผัสถูกผิวหนังเป็นระยะเวลานานๆ จะทำาให้ผิวหนังแห้งและแตก ถ้าเข้าตาจะ 

ระคายเคืองต่อตาและอาจทำาให้ตาบอดได้ หากกลืนกินเข้าไปจะทำาให้ก่อให้เกิดการ 

ระคายเคืองต่อหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร และอาจทำาให้เยื่อบุช่องท้องทะลุหรือ 

อักเสบ เกิดอาการปวดในปาก ช่องอกและช่องท้อง ไอ อาเจียน และหมดสติได้  

นอกจากนี้ ตัวทำาละลายที่นิยมใช้ในนำ้ายาเช็ดกระจกอีกชนิดหนึ่งก็คือบิวทิลเซลโลโซลฟ์  

(butyl cellosolve) หรือ 2-บิวทอกซีเอทานอล (2-butoxyethanol) หรือเอทาลีน  

ไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์ (ethylene glycol monobutyl ether) ซ่ึงมีประโยชน์ในการ 

กำาจดัคราบมนั สารนีม้คีวามเป็นพษิและถกูดดูซึมผ่านผวิหนงัได้ มีฤทธิร์ะคายเคอืงต่อตา 

ผิวหนัง จมูก ลำาคอ หากกลืนกินเข้าไปจะทำาให้มีอาการมึนเมา ไอ คลื่นไส้ วิงเวียน  

ปวดหัว ตาแดง เจ็บตา เห็นไม่ชัด ปวดท้องน้อย ท้องเสีย อาเจียน กดระบบประสาท 

ส่วนกลาง และทำาให้เม็ดเลือดแดงแตก อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นที่ใช้ในนำ้ายาเช็ดกระจก 

มีขนาดน้อยมากคือเพียงแค่ 0.5-2.5% โดยนำ้าหนัก (w/w) เท่านั้น 
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 5.  สารเคมีที่พบนอกบ้าน

  5.1  ปุ๋ย

    5.1.1 ปุ๋ยเคม ี เป็นสารประกอบที่ผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี  

ธาตุอาหารที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปที่พืชดูดกินได้ทันทีเมื่อละลายนำ้า หรือใส่ลงดิน  

เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นต้น 

ปุ๋ยเคมีสามารถแบ่งได้เป็น

      ปุ๋ยไนโตรเจน ได้แก่ ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนเป็นหลัก เช่น 

ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งมีธาตุไนโตรเจน 46% หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 

ซึ่งมีธาตุไนโตรเจน 21%

      ปุ๋ยฟอสฟอรัส ได้แก่ ปุ๋ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสเป็นหลัก ได้แก่  

ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต ซึ่งมีฟอสฟอรัส 46% หรือปุ๋ย 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ซึ่งมีฟอสฟอรัส 46% และมีไนโตรเจน 

18%

      ปุ๋ยโพแทสเซียม ได้แก่ ปุ๋ยที่ให้โพแทสเซียมเป็นหลัก ได้แก่ ปุ๋ย 

โพแทสเซียมคลอไรด์ มีโพแทสเซียม 60% หรือปุ๋ยโพแทสเซียม 

ซัลเฟต มีโพแทสเซียม 50%

   5.1.2 ปุย๋อนิทรย์ี เป็นวสัดุทีไ่ด้มาจากส่ิงทีม่ชีวีติ ธาตอุาหารส่วนใหญ่อยู่ใน 

รูปที่พืชดูดกินไม่ได้ ต้องผ่านการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เสียก่อน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 

ปุย๋พืชสด เลอืดแห้ง เศษเนือ้พงัผดื กากเมล็ดฝ้าย กากเมลด็ละหุง่ กากนำา้ปลา กระดกูป่น 

หินฟอสเฟต เป็นต้น
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  5.2 ทรายอะเบท (Abate Sand) 

   ทรายอะเบท มีชื่อเรียกอื่นๆ ว่า ทีมีฟอส (Themephos, Temefos) 

อะบาไธออน (Abathion) และไบโอไธออน (Biothion) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กำาจัดลูกนำ้า 

ยุงลาย มีลักษณะเป็นเม็ดทรายซึ่งเคลือบผิวด้วยสารทีมีฟอส ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่ม 

ออแกโนฟอสเฟต (organophosphates) ท่ีมีฤทธิ์ในการกำาจัดลูกนำ้าของยุง โดยการ 

ออกฤทธิไ์ปยับยัง้การทำางานของเอนไซม์อะเซทลิโคลนีเอสเทอเรส (acetylcholinesterase) 

ซึ่งจะมีผลต่อการสะสมของ Acetylcholine ในระบบประสาท  

   เนื่องจากทรายอะเบท มีฤทธิ์ยับย้ังการทำางานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีน 

เอสเทอเรส ส่งผลให้มีการสะสมของสารอะเซทิลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้น 

ระบบประสาทส่วนกลาง จึงทำาให้ผู้ป่วยท่ีได้รับสารทีมีฟอสเกินขนาดไม่ว่าจะโดยการ 

สูดดมหรือการรับประทานมีอาการ ไอ หายใจติดขัด หายใจถี่รัวขึ้น ปวดศีรษะ สายตา 

พร่ามัว คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ความดันโลหิตตำ่า สูญเสียการควบคุม หมดสติ และ 

อาจถึงขั้นหยุดหายใจได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังจะทำาให้มีอาการระคายเคือง 
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  5.3 คลอรนี

        คลอรนี (Chlorine) เป็นสารเคมทีีเ่รามกัจะได้ยินชือ่กันบ่อยๆ เน่ืองจากสารน้ี 

นิยมใช้ในการฆ่าเชื้อในนำ้าประปา รวมทั้งนำ้าในสระว่ายนำ้า มีคุณสมบัติในการทำาลาย 

เชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ ได้มากกว่า 99% ซึ่งคุณสมบัติในการ 

ฆ่าเช้ือโรคนี้สามารถคงอยู่ได้ในระยะยาว โดยคลอรีนที่เติมลงไปจะละลายนำ้าอยู่ในรูป 

ของคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ทำาหน้าที่ฆ่าเช้ือโรคที่อาจปนเปื ้อนมาใน 

ภายหลังได้ คลอรีนสามารถก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย โดยข้ึนอยู่กับช่องทางที่ได้รับ 

สารเคมี ดังนี้ หากหายใจหรือสูดดมไอระเหย ก๊าซคลอรีนที่ปะปนอยู่ในอากาศจะม ี

ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 

ระคายเคืองตา และผิวหนังเป็นผื่นแดงอักเสบ หากได้รับก๊าซคลอรีนในปริมาณตั้งแต่  

1,000 ส่วนในล้านส่วนขึ้นไป อาจทำาให้เสียชีวิตได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังหรือเข้าตา 

เน่ืองจากคลอรีนมีฤทธ์ิกัดกร่อน จึงทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาได ้

อย่างไรก็ตาม ปริมาณคลอรีนที่ผสมในนำ้าประปา หรือฆ่าเชื้อในสระว่ายนำ้ามักมีความ 

เข้มข้นที่ตำ่ามาก จึงมักไม่ทำาอันตรายต่อผิวหนัง เว้นแต่อาจทำาให้แสบตาได้
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    6. สารเคมทีี่ใช้ในงานกิจกรรมรื่นเริง 
  และการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

  6.1 พลุ ดอกไม้ไฟ   

   พลุ หรือดอกไม้ไฟ มักจะประกอบไปด้วยสารเคมีหลักๆ 6 ประเภท ได้แก่

   1. เชื้อเพลิง สารที่นิยมใช้เป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ ดินปืน

   2. สารออกซิไดซ์ (oxidizing agent) เป็นสารที่ทำาให้เกิดการเผาไหม้ ได้แก่  

สารเคมีในกลุ่มไนเตรท (nitrate) และเพอร์คลอเรท (perchlorate) เช่น แบเรียม ไนเตรท 

(barium nitrate) สตรอนเทียม ไนเตรท (strontium nitrate) โพแทสเซียม ไนเตรท (potas-

sium nitrate) แอมโมเนียม เพอร์คลอเรท (Ammonium perchlorate) และโพแทสเซียม 

เพอร์คลอเรท (potassium perchlorate) เป็นต้น 

   3. สารรีดิวซ์ (reducing agent) สารกลุ่มนี้มีหน้าที่เผาไหม้ออกซิเจนที่สาร 

ออกซิไดซ์ปลดปล่อยออกมา เพื่อให้เกิดก๊าซร้อน สารเคมีที่นิยมใช้เป็นสารรีดิวซ์ในพลุ 

และดอกไม้ไฟ ได้แก่ ซัลเฟอร์ (sulfur) และดินปืน โดยเมื่อเกิดการเผาไหม้จะปล่อยก๊าซ 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide) และคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) ออกมา
 

   4. สารควบคุมอัตราเร็วของการเผาไหม้ ได้แก่ โลหะบางชนิด

   5. สารที่ทำาให้เกิดสี ซึ่งทำาให้พลุมีสีสันที่สวยงาม ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ 

ได้แก่ สตรอนเทียม (strontium) ซึ่งให้สีแดง ทองแดง (copper) ทำาให้เกิดสีนำ้าเงิน แบเรียม 

(barium) ทำาให้พลุมีสีเขียว โซเดียม (sodium) ให้สีเหลืองและส้ม และแคลเซียม (calcium) 

ซึ่งให้สีส้ม เป็นต้น
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   6. ตัวประสาน ทำาหน้าที่ยึดส่วนผสมต่างๆ ในพลุหรือดอกไม้ไฟให้เกาะติด

กัน สารที่นิยมใช้เป็นตัวประสาน ได้แก่ เด็กซ์ทริน (dextrin) 

   นอกจากสารเคมีทั้ง 6 ชนิดข้างต้นแล้ว ผู้ผลิตยังอาจผสมสารเคมีอื่นๆ เพื่อ 

ให้พลุ หรือดอกไม้ไฟน้ันมีความสวยงามย่ิงขึ้น เช่น แมกนีเซียม (magnesium) ใช้เพื่อ 

เพิ่มความสว่างไสวของดอกไม้ไฟ พลวง (antimony) ทำาให้มีแสงแวววาวระยิบระยับ 

สังกะสี (zinc) ทำาให้เกิดควัน และไทเทเนียม (titanium) ทำาให้เกิดประกายสีเงิน เป็นต้น

   ผลกระทบที่อาจเกิดจากพลุ หรือดอกไม้ไฟต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีดังนี้

คือ

   1.  อุบัติเหตุ ได้แก่ การระเบิด และการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งมักมีผลมาจาก 

การจุด การเก็บรักษา และการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายพลุ หรือดอกไม้ไฟ ที่ไม่เหมาะสม 

   2. มลพิษทางเสียง การจุดพลุ หรือดอกไม้ไฟมักทำาให้เกิดเสียงดังรบกวน 

ผู้คนรอบข้าง รวมทั้งเป็นอันตรายต่อหูของผู้จุดด้วย โดยเสียงดังที่เกิดจากการจุดพลุนั้น 

อาจมีผลถึงขั้นทำาให้เยื่อแก้วหูฉีกขาดได้

   3. มลพิษทางอากาศ เกิดจากการเผาไหม้สารเคมีส่วนผสม เช่น การ 

เผาไหม้ดินปืนจะให้เกิดฝุ่นควันของของแข็ง เช่น โพแทสเซียม คาร์บอเนต (potassium  

carbonate) โพแทสเซียม ซัลเฟต (potassium sulfate) และโพแทสเซียม ซัลไฟด์  

(potassium sulfide) รวมทั้งซัลเฟอร์ (sulfur) ที่ไม่ได้ทำาปฏิกิริยา ทำาให้เกิดมลพิษทาง 

อากาศ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่หายใจเอาฝุ่นควันเหล่านี้เข้าไป โดย 

พลุหรือดอกไม้ไฟน้ันยิ่งมีขนาดใหญ่ ย่ิงก่อให้เกิดฝุ่นละอองปริมาณมาก และหาก 

ฝุ่นควัน หรือสารเคมีเหล่าน้ีตกลงไปในดิน แหล่งนำ้า หรือพืชผลที่เกษตรกรปลูกไว้  

อาจจะทำาให้เกิดผลเสียในระยะยาว เช่น ทำาให้นำ้าเสีย หรือมีสารเคมีปนเปื้อนในพืชผัก

ผลไม้ท่ีบริโภค เป็นต้น 

   4. กากของเสีย ได้แก่ ซาก หรือชิ้นส่วนที่หลงเหลือจากการจุดพลุ ซึ่งกาก 

ของเสียบางชนิด ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
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  6.2 สารเคมทีีใ่ช้ทางการเกษตร ได้แก่ สารก�าจดัแมลง สารก�าจดัวชัพชื 

   6.2.1 สารฆ่าแมลง (insecticides) คือ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและ 

กำาจดัแมลงและหนอนทีเ่ป็นศตัรพูชื สตัว์และมนุษย์ มทีัง้ทีอ่ยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์  

ซึง่อาจเกดิขึน้เองในธรรมชาตหิรอืสงัเคราะห์ขึน้ ยาฆ่าแมลงทีม่นุษย์สงัเคราะห์ขึน้สามารถ 

แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

    ก. กลุ่มออแกโนคลอรีน ได้แก่ ดีดีที อัลดริน ดีลดริน เมื่อได้รับ 

เป็นจำานวนมากจะทำาให้เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ท้องร่วง อาจเกิดหัวใจวาย 

และตายได้ แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยๆ ค่อยๆ สะสมในร่างกายจะเป็นสาเหตุให้เกิด 

โรคมะเร็งเนื้องอกได้ 

    ข. กลุ่มออแกโนฟอสเฟต ได้แก่ พาราไธออน มาลาไธออน ถ้าได้รับ 

ปริมาณมากจะทำาให้หมดสติ นำ้าลายฟูมปาก อุจจาระ ปัสสาวะร่วง กล้ามเนื้อกระตุก  

และหยุดหายใจ 

    ค. กลุ่มคาร์มาเมต ได้แก่ คาร์บาริล คาร์โบฟูแรน สารพิษกลุ่มนี้  

จะมีพิษสูงต่อผึ้งและปลา 

    ง.   กลุ่มไพรีทรอย ได้แก่ เพอร์เมอริน เดลตาเมธริน สารพิษกลุม่นี้ 

มีพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นค่อนข้างน้อย 
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   6.2.2 สารเคมีปราบวัชพืช (herbicides) เป็นสารเคมีทำาใช้ในการป้องกัน 

และกำาจัดวัชพืช ปัจจุบันสารเคมีปราบวัชพืชมีจำาหน่ายอยู่มากกว่า 150 ชนิด หลายสูตร  

และมีประสิทธิภาพ ตกค้างอยู่ในดินในสภาวะที่เหมาะสมได้เป็นเวลานาน สารพวกนี้  

ได้แก่ พาราควอต คาราฟอน อะตราชีน       
            

   6.2.3 สารเคมีป้องกันและกำาจัดเชื้อรา (fungicide) เป็นสารที่ใช้ป้องกัน 

กำาจัดเชื้อราที่พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมล็ดพืช ผัก ผลไม้ ตลอดจนเชื้อราที่ขึ้นอยู่ตามผิวดิน 

สารประเภทน้ีมีมากกว่า 250 ชนิด ได้แก่ คอปเปอร์ซัลเฟต แอนทราโคล โลนาโคล  

แมนเซทดี 

   6.2.4 สารเคมีปราบสัตว์แทะ (rodenticide) เป็นสารเคมีที่ใช้ในการกำาจัด 

หนู และสัตว์บางชนิด มีพิษร้ายแรงมากทำาให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน  

วิงเวียนศีรษะ กระสับกระส่าย ได้แก่  ซิงค์ ฟอสไฟด์ วาฟาริน 
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   นำ้ายาล้างเล็บที่จำาหน่ายในท้องตลาดมีส่วนประกอบหลักๆ คือ สารเคมีที่มี

คุณสมบัติเป็นตัวทำาละลายทำาให้สีทาเล็บหลุดลอกออก โดยตัวทำาละลายที่นิยมใช้คือ 

อะซีโตน (Acetone) เนื่องจากระเหยง่าย และมีความเป็นพิษตำ่า นอกจากนี้ยังมีฤทธิ ์

ฆ่าเชือ้ (antiseptic) อ่อนๆ อกีด้วย อะซโีตนมชีือ่เรียกอ่ืนๆ อีกหลายชือ่ เช่น 2-โพรพาโนน 

(2-Propanone) เบตา-คีโตโพรเพน (beta-Ketopropane) ไดเมธิลคีโตน (dimethyl ketone)  

หรือไพโรอะซิติก อีเทอร์ (pyroacetic ether) เป็นต้น 

   ถึงแม้จะมีข้อมูลว่าอะซีโตนเป็นสารที่มีความเป็นพิษตำ่า แต่หากได้รับสารนี ้

เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก หรือใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ก็อาจทำาให้เกิดอันตราย 

ต่อร่างกายได้ อะซีโตนสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ท้ังทางผิวหนัง การสูดดมและการกิน  

โดยอะซีโตนสามารถแพร่กระจายสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม 

อะซีโตนสามารถถูกทำาลายได้ที่ตับ และถูกกำาจัดออกทางลมหายใจและปัสสาวะ โดย 

ไม่มกีารสะสมของสารในร่างกาย อย่างไรกต็าม การได้รบัอะซโิตนเข้าสูร่่างกายในปรมิาณสูง 

คือ 200-300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของเลือดจะทำาให้เกิดอาการพิษได้ และถ้าได้รับ 

อะซีโตนในปริมาณ 550 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของเลือดก็อาจทำาให้เสียชีวิตได้

 7.  สารเคมีในเครื่องส�าอางและผลิตภณัฑ์ส่วนบคุคล  
          
  7.1 น�้ายาล้างเล็บ
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  7.2 ผลิตภัณฑ์ย้อมผม 

   ยาย้อมผมทีม่จีำาหน่ายทัว่ไปในท้องตลาด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 

คือ   
 

   1. ยาย้อมผมชนิดชั่วคราว จะประกอบด้วยสีที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่ง 

จะเคลือบบนชั้นนอกของเส้นผม และสีจะหลุดออกหลังจากการสระผมเพียง 1-2 ครั้ง 

   2. ยาย้อมผมชนิดกึ่งถาวร จะมีส่วนผสมของสีท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็ก 

และสามารถซึมเข้าไปถึงช้ันกลางของเส้นผมได้ โดยสีจะติดทนอยู่นานประมาณ 3-5 

สัปดาห์

   3. ยาย้อมผมชนิดถาวร มีคุณสมบัติติดแน่น และทนต่อการสระล้างด้วย 

แชมพู แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือยาเคลือบสีผม และยาย้อมผมชนิดซึมเข้าเส้นผม โดย 

สำาหรับยาเคลือบสีผมน้ัน เม็ดสีจะเคลือบอยู่บนชั้นนอกของเส้นผมเท่านั้น โดยสีที่ใช ้

อาจเป็นสมุนไพรย้อมผม เกลือโลหะย้อมผม หรือสีผสม ส่วนยาย้อมผมชนิดซึมเข้า 

เส้นผมนั้น นิยมใช้มากในการเปลี่ยนสีผม ตัวยาจะประกอบด้วยนำ้ายา 2 ขวด 
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    ขวดที่ 1 คือ สีท่ีใช้ในการเปลี่ยนสีเส้นผม ซึ่งมีสารเคมีที่สำาคัญ ได้แก่ 

พาราฟีนิลีนไดอะมีน (p-phenylenediamine หรือ PPD) และพาราโทลูอีนไดอะมีน  

(p-toluenediamine หรือ PTD) ซึ่งสีทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็นด่าง ทำาให้เส้นผม 

ชั้นนอกบวมพองและแยกออกจากกัน จึงทำาให้สีสามารถซึมเข้าสู่ชั้นกลางของเส้นผมได้  

อย่างไรกต็าม หากนำา้ยามคีวามเป็นด่างมากเกินไปจะทำาให้เส้นผมชัน้นอกละลาย ทำาให้ 

ผมหยาบกระด้าง นอกจากนี้นำ้ายาดังกล่าวยังมีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว เพื่อให้ส ี

สามารถไหลซึมเข้าสู่เส้นผมได้ดี และใส่สารที่ทำาให้ข้น เพื่อไม่ให้สีไหลออกจากเส้นผม 

    ขวดที่ 2 เรียกว่านำ้ายาโกรกผม มีส่วนผสมหลักคือ ไฮโดรเจน 

เพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) มีหน้าที่ในการทำาปฏิกิริยากับสีพาราให้เกิดสี 

ย้อมผม โดยมากมักใช้ความเข้มข้นที่ประมาณ 6% โดยนำ้าหนัก (w/w) แต่หากความ 

เข้มข้นสูงกว่าน้ี จะทำาลายเส้นผมและระคายเคืองหนังศีรษะ เนื่องจากยาย้อมผมม ี

ส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิด ความเป็นพิษของยาย้อมผม สามารถจำาแนกได้ 

ตามชนิดของสารเคมีที่ใช้ ดังนี้

    1. พาราโทลูอีนไดอะมีน (p-toluenediamine หรือ PTD หรือ 2,5- 

diaminotoluene) มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา 

    2. พาราฟีนิลีนไดอะมีน (p-phenylenediamine หรือ PPD หรือ 1,4- 

diaminobenzene) มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวหนัง ทำาให้เกิดผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ แสบร้อน 

หากเข้าตาจะทำาให้ตาบวมและเยือ่บตุาอกัเสบ หากสูดดมไอของสารจะทำาให้มอีาการไอ  

หายใจไม่ออก และวิงเวียน 

    3. แอมโมเนีย (ammonia) ใช้เป็นส่วนผสมในครีมสี โดยอยู่ในรูปของ 

แอมโมเนยีม ไฮดรอกไซด์ (ammonium hydroxide) มคีวามเป็นด่างสงู และมฤีทธิก์ดักร่อน 

ทำาให้ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา และไอระเหยของสารนี้ยังมีฤทธิ์ระคายเคือง 

ระบบทางเดินหายใจ 

    4. ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ทำาหน้าท่ีกัดสีผม 

ให้อ่อนลง ง่ายต่อการเปลี่ยนสีผม สารนี้มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา 
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  7.3 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม

   ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมในรูปแบบต่างๆ เช่น เจล สเปรย์ มูส หรือแว็กซ์ 

ซึ่งช่วยให้ผมอยู่ทรง และมีรูปแบบตามต้องการ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลายๆ คน 

ใช้อยู่เป็นประจำาทุกวัน แต่การใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน  

เนื่องจากในผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม มักจะประกอบไปด้วยสารเคมีหลากหลายชนิด เช่น 

สารก่อเจล นำ้ามันชนิดต่างๆ แอลกอฮอล์ในสเปรย์ฉีดผม นำ้าหอม สารกันเสีย และ 

สีสังเคราะห์ ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีเหล่านี้ มีตั้งแต่อาการระคายเคืองต่อ 

หนังศีรษะ และผิวหนังในบริเวณใกล้เคียง อาการแพ้ ผมร่วง หนังศีรษะหลุดลอก  

ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อดวงตา และระบบทางเดินหายใจในกรณีที่สเปรย์  

หรอืผลติภณัฑ์จัดแต่งทรงผมเข้าตา หรือแม้แต่การเกิดสิวบนใบหน้า และลำาตัว 



คู่มือการจัดการเรียนรู้    ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้96

  7.4 ผลิตภัณฑ์ระงบักลิ่นตวั

   ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัวมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกกลิ้ง หรือที่เรียกกันว่า 

โรลออน ครีม โลชั่น แท่ง (stick) หรือสเปรย์ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระงับกลิ่นตัว 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ดิโอดอแรนท์ (deodorant) และแอนตี ้

เพอร์สไปแรนท์ (anti-perspirants) โดยกลไกการทำางานของดโิอดอแรนท์ จะทำาให้กลิน่เหงือ่ 

เจือจางลงและลดการทำางานของแบคทีเรียในเหงื่อซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นตัว ส่วนแอนตี ้

เพอร์สไปแรนท์จะออกฤทธิ์โดยการอุดกั้นรูขุมขน และต่อมเหงื่อ ทำาให้เหงื่อไม่สามารถ 

ออกมาได้ เช่น เกลือของอะลูมิเนียม (aluminium salt) เช่น อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรท 

(aluminium chlorohydate) และอะลูมิเนียม เซอร์โคเนียม เตตราคลอโรไฮเดรกซ์ ไกลซีน 

(aluminium zirkonium tetrachlorohydrex glycine) นอกจากนี ้เกลอือะลูมเินียมยังมฤีทธ์ิ 

ในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียบางชนิด ทำาให้ช่วยลดการเกิดกลิ่นตัวได้อีกทางหน่ึง สำาหรับ 

ส่วนผสมอื่นๆ ที่พบในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระงับกลิ่นตัว ก็ได้แก่ ไตรโคลซาน (triclosan) และ 

นำ้าหอม เป็นต้น
                                                                                                                                                    

   การใช้ผลติภณัฑ์ระงบักลิน่ตวัอาจทำาให้เกดิการแพ้และระคายเคอืงต่อผวิหนงัได้  

โดยมีสาเหตุจากสารระงับการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย เกลืออะลูมิเนียม และนำ้าหอม  

นอกจากนี้ อะลูมิเนียมคลอโรไฮเดรท ยังสามารถทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา  

ผวิหนงั และเยือ่บทุางเดนิหายใจ จงึควรใช้ด้วยความระมดัระวงั โดยเฉพาะการใช้ผลติภณัฑ์ 

ในรูปแบบสเปรย์ ซึ่งละอองสเปรย์อาจเข้าตา หรือมีการสูดดมเข้าไป 
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  7.5 น�้าหอม

   นำ้าหอม (fragrance หรือ perfume) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แต่งกลิ่นหอมให ้

แก่ร่างกาย หรือใช้แต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ให้มีกลิ่นที่น่าพึงพอใจ แต่ในที่นี้จะขอ

พูดถึงนำ้าหอมที่ใช้แต่งกลิ่นหอมให้แก่ร่างกายซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น สเปรย์ 

ของเหลว บาล์ม หรือนำ้าหอมแบบแท่ง ในปัจจุบัน ได้มีการนำาสารเคมี และสารสังเคราะห ์

มาใช้ในการผลิตนำ้าหอมมากขึ้น ซึ่งสารเคมีหลายๆ ชนิด ก็อาจก่อให้เกิดอาการแพ้  

หรืออันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ได้ 

   วัตถุดิบที่ใช้ผลิตนำ้าหอม มีทั้งวัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติ และกลิ่นหอม 

ที่ได้จากสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมี กลิ่นหอมที่ได้มาจากธรรมชาตินั้นได้มาจากทั้งพืช 

และสัตว์ แต่ส่วนใหญ่จะได้จากส่วนต่างๆ ของพืช ใบ กลีบดอก และยางไม้ เป็นต้น 

ส่วนวัตถุดิบของนำ้าหอมที่ได้จากสัตว์ ได้จากการนำาสิ่งที่สัตว์ขับถ่ายออกมา มาผ่าน 

กรรมวิธีต่างๆ เพื่อทำาให้เจือจางมากๆ มักใช้เป็นสารเพิ่มความคงทนของกลิ่น (fixative) 

เพื่อให้กลิ่นของนำ้าหอมติดทนนาน 
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   สำาหรับส่วนประกอบในนำ้าหอมที่เป็นสารเคมี หรือสารสังเคราะห์ เช่น สี  

สารกันเสีย และตัวทำาละลาย เป็นต้น โดยตัวทำาละลายที่นิยมใช้เป็นส่วนประกอบใน 

นำ้าหอม ได้แก่ แอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ เช่น เอทานอล (ethanol) และบิวทานอล  

(butanol) ซึ่งสารในกลุ่มน้ีอาจทำาให้เกิดการแพ้ หรือระคายเคือง ต่อผิวหนัง ดวงตา 

และระบบทางเดินหายใจได้ และหากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากๆ อาจจะทำาให้เกิด 

อาการแสบจมูก คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ และเวียนศีรษะได้ นอกจากนี้ หากบังเอิญ 

กลืนกินเข้าไป ก็อาจทำาให้เกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ทำาให้คลื่นไส้ อาเจียน 

ปวดท้อง รวมทั้งฤทธิ์ในการกดระบบประสาทส่วนกลางของแอลกอฮอล์ ยังอาจทำาให้ 

เกิดอาการง่วงซึม มึนงง จนถึงขั้นหมดสติได้ 

   นอกจากตัวทำาละลายแล้ว ในนำ้าหอมยังมีส่วนผสมของสารเคมีอื่นๆ อีก 

หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นสารกันเสีย สารปรับสมดุลความเป็นกรดด่าง และสีสังเคราะห ์

ต่างๆ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นการใช้นำ้าหอมจะต้อง 

ใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะนำ้าหอมในรูปแบบของสเปรย์ฉีดพ่นซึ่งอาจจะเข้าตาได้ง่าย 

และก่อนซื้อ ควรทดสอบการแพ้ก่อนทุกครั้ง โดยการฉีดพ่น หรือประพรมนำ้าหอมบริเวณ 

ใต้ท้องแขน แล้วสังเกตอาการภายใน 24-48 ชั่วโมง หากมีผื่นแดง ผิวหนังบวม อักเสบ 

หรือมีอาการคัน ก็ไม่ควรซื้อมาใช้ นอกจากนี้ ยังไม่ควรฉีดนำ้าหอมในปริมาณที่มาก 

เกนิไป เพราะกลิน่ฉนุของนำา้มนัหอมและตวัทำาละลายอาจทำาให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ  

และคล่ืนไส้อาเจียนได้
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  7.6  ผลิตภณัฑ์ป้องกนัแสงแดด

        ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด หรือครีมกันแดด 

   ส่วนประกอบที่สำาคัญของครีมกันแดดก็คือ สารกันแดด ที่พบได้บ่อย คือ
 

   1. พาบา (PABA)

    พาบา (PABA) หรือชื่อเต็มก็คือ พารา-อะมิโนเบนโซอิคแอซิด  

(p-aminobenzoic acid หรือ 4-aminobenzoic acid) ถือได้ว่าเป็นสารเคมีตัวแรกที่ใช ้

เป็นสารกันแดด (sunscreen) โดยในอดีตน้ัน PABA เป็นสารกันแดดที่นิยมใช้กันมาก  

เนื่องจาก PABA สามารถกรองรังสียูวีบีได้ดี โดย PABA นี้ แต่ในปัจจุบันสารนี ้

ไม่เป็นที่นิยมแล้ว เน่ืองจากทำาให้เกิดอาการแพ้ได้ง่าย และหากสัมผัสโดนเสื้อผ้ายังจะ 

ทำาให้เสื้อผ้าสีซีดหรือเปลี่ยนสีอีกด้วย สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการ

พิจารณายกเลิกไม่ให้ใช้ PABA ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด 

   2. อะโวเบนโซน (Avobenzone) 

    อะโวเบนโซน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ บิวทิล เมทธ็อกซีไดเบนโซอิลมีเธน 

(Butyl Methoxydibenzoylmethane) เป็นสารกันแดดที่ดูดซับรังสียูวีเอได้ดี อย่างไรก็ตาม 

สารนี้ก็มีข้อเสียคือไม่คงตัวเมื่อสัมผัสกับแสงแดด ทำาให้ไม่สามารถป้องกันแสงแดดได้ 

เป็นระยะเวลานานๆ โดยพบว่าประสิทธิภาพในการกรองรังสียูวีเอของอะโวเบนโซน 

อาจลดลงถึง 36% หากสัมผัสกับแสงแดดในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ดังนั้นในผลิตภัณฑ ์

ป้องกันแสงแดดที่มีอะโวเบนโซนเป็นส่วนผสมหลัก จึงใส่สารเคมีที่ช่วยเพิ่มความคงทน 
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ต่อแสงแดด (photostabilizer) เข้าไปด้วย โดยสารที่มีคุณสมบัติเป็น photostabilizer 

นี้ ก็อย่างเช่น ออกโตคริลีน (octocrylene) ส่วนข้อเสียอื่นๆ ของอะโวเบนโซนคือเมื่อ 

สลายตัวแล้ว จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ (free radicals) ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวได้ 

   3. ออกซีเบนโซน (Oxybenzone) 

    ออกซีเบนโซน หรือ เบนโซฟีโนน-3 (Benzophenone-3) เป็นสารกันแดด 

ทีค่่อนข้างเสถยีร และมข้ีอดคีอื สามารถช่วยต้านอนมุลูอิสระได้ แต่ข้อเสียคอืประสิทธภิาพ 

การดูดกลืนรังสียูวีตำ่า ทำาให้กันแดดได้ไม่ดีนัก จึงต้องใช้สารเคมีชนิดนี้ในความเข้มข้น 

มากขึ้นจึงจะปกป้องผิวได้ดี นอกจากน้ี ออกซีเบนโซนยังสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดี 

ทำาให้อาจเกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้เมื่อใช้ที่ความเข้มข้นสูงๆ 

   4. ออกซีฟีโนน (Oxyphenone)

    ออกซีฟีโนนหรือชื่อทางเคมีคือ 2-ไฮดรอกซี-4-เมทธอกซีเบนโซฟีโนน 

(2-hydroxy-4-methoxybenzophenone) จัดเป็นสารป้องกันแสงแดดที่มีประสิทธิภาพสูง 

โดยสามารถดูดซับรังสียูวีได้ในช่วงคลื่นความยาวที่กว้าง คือตั้งแต่ 270-350 นาโนเมตร 

(nm) โดยมากมักไม่ใช้เดี่ยวๆ แต่จะใช้ร่วมกับสารกันแดดชนิดอื่นๆ ข้อควรระวังในการใช้

ครีมกันแดดที่มีสารนี้ต้องระวังอย่าให้เข้าตา 

   5. ออกทิล พารา-เมทธ็อกซีซินนาเมต (Octyl p-methoxycinnamate)

    โดยออกทิล พารา-เมทธ็อกซีซินนาเมตเป็นสารกันแดดที่ดูดซับได้ทั้ง 

รังสียูวีเอ และยูวีบี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการลดเลือนรอยดำา และรอยแผลเป็นอีกด้วย 

   6.  ไทเทเนียม ไดออกไซด์ 

    จัดเป็นสารกันแดดชนิด physical ซึ่งจะไม่ซึมเข้าผิวหนัง แต่จะเคลือบ

ผิวหนังแล้วทำาหน้าที่สะท้อนรังสียูวี จึงป้องกันไม่ให้รังสียูวีทะลุผ่านไปทำาอันตรายต่อ

ผิวหนัง สารนี้มีคุณสมบัติในการกระจายและสะท้อนรังสีในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 

290-700 นาโนเมตรได้เป็นอย่างดี จึงสามารถป้องกันได้ทั้งรังสียูวีเอ และยูวีบี และม ี

ข้อดีคอืมคีวามเป็นพษิตำา่ นอกจากนี ้การทีไ่ทเทเนยีม ไดออกไซด์ไม่ถกูดูดซมึเข้าสูผ่วิหนงั 

จงึก่อให้เกดิการแพ้ หรอืระคายเคอืงได้น้อย อย่างไรก็ตาม สารน้ีก็มข้ีอเสียคอืทำาให้ผิวหนัง 

บรเิวณทีท่าดูขาววอก ไม่เป็นธรรมชาต ิและทำาให้ครมีกนัแดดมลีกัษณะเหนยีวเหนอะหนะ 

ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาให้อนุภาคของไทเทเนียม ไดออกไซด์มีขนาดเล็กลงเพื่อลด 
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ปัญหาดงักล่าว และแม้ว่าสารนีจ้ะได้รับการยอมรับว่าเป็นสารกันแดดทีค่่อนข้างปลอดภยั  

แต่กม็รีายงานการวจิยับางชิน้ท่ีพบว่าไทเทเนียม ไดออกไซด์สามารถทำาให้เกดิอนมูุลอสิระ 

ได้เมื่อถูกแสง ซึ่งอาจจะทำาให้เกิดการแพ้ และเกิดการทำาลายดีเอนเอ และอาจก่อให้เกิด

มะเร็งได้ในระยะยาว 

   7. ซิงค์ ออกไซด์ (Zinc Oxide)

    ซิงค์ ออกไซด์ มีข้อดีคือสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่ใช ้

ในเด็กได้ ปัจจุบัน นิยมใช้ในรูปไมโครไนซ์ ซิงค์ ออกไซด์ ซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็ก ซึ่ง 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี และไม่ทำาให้ผิวหนังบริเวณที่ทาดูขาววอก 

อย่างไรก็ตาม ขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าปกติของไมโครไนซ์ ซิงค์ ออกไซด์ อาจก่อให้เกิด 

อนัตรายจากการสดูดมหรอืหายใจเอาอนภุาคของไมโครไนซ์ ซงิค์ ออกไซด์เข้าไป โดยเฉพาะ 

ในรูปแบบของผง หรือสเปรย์  
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 4 การอพยพเมื่อเกิดอบุัติภยัจากสารเคมี

   การหลบภัยในสถานที่ที่ตัวเองอยู่ในขณะน้ัน (Shelter In Place: SIP) เช่น  

ในบ้าน ในโรงเรียน หรือในรถ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี ซึ่งได้รับการ 

ประเมินแล้วว่าสามารถจัดการได้ภายในระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจ 

ให้คำาแนะนำากับประชาชนให้ทำา SIP หากสารเคมีรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประชาชน

ต้องได้รับการฝึกฝน เตรียมอุปกรณ์และเข้าใจวิธีการหลบภัย (SIP) ก่อน
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 การหลบภยัในบ้าน

   นำาเด็กๆ และสัตว์เลี้ยงเข้าบ้าน 

   ปิดประตู หน้าต่างให้แน่น 

   ปิดมู่ลี่และผ้าม่านที่หน้าต่างด้วย หากมีการแจ้งว่าจะเกิดระเบิด 

   ปิดระบบระบายอากาศท้ังหมด เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 

ทำาความร้อน ฯลฯ 

   นำาอุปกรณ์ SIP ไปยังห้องที่ใช้หลบภัยและตรวจสอบว่าวิทยุใช้งานได้ 

   ให้นำาทกุคนไปยงัห้องทีใ่ช้หลบภยั ซึง่ควรอยูใ่นสดุของบ้าน หรอืมหีน้าต่าง 

น้อยที่สุดและให้ปิดประตู 

   ให้นำาสัตว์เลี้ยงเข้าห้องหลบภัยด้วยและเตรียมถุงพลาสติก หรือเศษผ้า 

ชุบนำ้าปิดช่องใต้ประตู ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุมหน้าต่าง ใช้เทปกาวปิด 

ช่องระบายอากาศ ปลั๊กไฟ และช่องเปิดต่างๆ 

   โทรติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและอย่าใช้โทรศัพท์หากไม่จำาเป็น เพื่อ 

ให้สายว่างอยู่เสมอจะได้รับการติดต่อจากหน่วยฉุกเฉินภายนอกได้ 

   ติดตามข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อให้ทราบว่าท่านปลอดภัย 

หรือต้องอพยพออกจากพื้นที่
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ปิดประตู หน้าต่าง ช่องลม 
และช่องแอร์ด้วยพลาสติก
หนา 2-4  มิลลิเมตร

ช่องแอร์
ปิดด้วยแผ่นพลาสติกให้ใหญ่
กว่าช่องที่จะปิดหลายๆ นิ้ว

ใช้เทปปิดเพื่อยึดแผ่นพลาสติก
ที่มุมทั้ง 4 ก่อน แล้วใช้เทปปิด
ตามแบบทั้ง 4 ด้าน

ประตู

หน้าต่าง

ช่องลม
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หาที่หลบภัย

ปิดหน้าต่าง ประตู

ฟังข่าวสาร
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 การหลบภยัในรถ

   หากอยู ่ใกล้อาคารสำานักงานหรืออาคารสาธารณะให้เข้าไปหลบภัย 

ในนั้นแทน 

   หากไม่สามารถหลบภัยในอาคารได้ ให้จอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยที่สุด

เท่าที่จะหาได้ 

   จอดรถในที่ร่มเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับความร้อนสูง 

   ดับเครื่องยนต์ 

   ปิดประตูและกระจกให้มิดชิด 

   เปิดวิทยุเพื่อรับข่าวสารและคำาแนะนำาเป็นระยะ 

   ให้อยู่ในทีท่ี่ท่านอยู่ จนกว่าจะได้รบัแจ้งให้สามารถใช้ถนนได้ ระวงัถนนปิด 

และอาจต้องเปลีย่นแปลงเส้นทางการเดนิทาง และให้ปฏบัิตติามคำาแนะนำา 

ของตำารวจจราจรอย่างเคร่งครัด
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 การหลบภยัในโรงเรยีน

   ปิดโรงเรียนและปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉินในโรงเรียน 

   นำานักเรียน เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นๆ เข้าไปอยู่ในห้องหลบภัย 

   ห้องที่ใช้หลบภัยควรมีเสียงตามสายของโรงเรียนที่สามารถได้ยินการ 

ประกาศจากครูใหญ่ และควรมีโทรศัพท์ กล่องอุปกรณ์ SIP และห้องน้ำา 

   ปิดประตู หน้าต่าง และช่องเปิดจากภายนอก 

   ปิดมู่ลี่และผ้าม่านที่หน้าต่างด้วย หากมีการแจ้งว่าจะเกิดระเบิด 

   ปิดระบบระบายอากาศทั้งหมด เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำา 

ความร้อน ฯลฯ 

   หากต้องปิดผนึกห้องหลบภัยให้ใช้เทปกาว แผ่นพลาสติก หรือเศษผ้า 

ชุบน้ำาปิดช่องใต้ประตู ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุมหน้าต่าง ใช้เทปกาวปิด 

ช่องระบายอากาศ ปลั๊กไฟ และช่องเปิดต่างๆ 

   โทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองหรือจัดเจ้าหน้าที่รอรับสายจากผู้ปกครองของ

นักเรียนเพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวภายในที่หลบภัย 

   หากนักเรียนมีโทรศัพท์มือถือ ควรให้นักเรียนโทรศัพท์กลับไปแจ้งผู้ปกครอง

ว่าปลอดภัยแล้ว เพื่อลดจำานวนสายโทรศัพท์ท์จากผู้ปกครอง 

   จดชื่อนักเรียนทุกคนและโทรศัพท์แจ้งหน่วยฉุกเฉิน 

   ทุกคนควรอยู่ในห้องจนกระทั่งได้ยินประกาศว่าปลอดภัยหรือต้องอพยพ

   เมื่อได้ยินประกาศว่าปลอดภัยแล้ว ให้ทุกคนค่อยๆ ทยอยออกมาจาก 

อาคารและทำาตามคำาแนะนำาพิเศษอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยง 

การรับสารเคมีภายนอกอาคาร

ที่มา: สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท�างาน (ประเทศไทย). การหลบภัยสารเคมี. 

: http://www.shawpat.or.th/news/news_detail.php?news_id=IN000340&&news_type=1
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บรรณานกุรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัสิ่งเป็นพิษ :

 http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic

ขบวนการโลกแสนสวย http://www.chemtrack.org/EnvForKids/home.asp

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ สำานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. การพัฒนาชุด 

องค์ความรู้เรื่อง ระบบสากล GHS และความปลอดภัยด้านสารเคม ี 

เพื่อสนับสนุนเครือข่ายภาคการศึกษา ส�าหรับเด็กและเยาวชน ระดับ 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา : http://ipcs.fda.moph.go.th

ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ : http://msds.pcd.go.th

สารเคมีในชีวิตประจำาวัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 http://www.pharm.su.ac.th/cheminlife

สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด, 2551.



คู่มือการจัดการเรียนรู้    ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ 111

ครผูู้สอนสามารถค้นคว้าข้อมลู 

ระบบสากลการจดักลุ่มและการติดฉลากเคมภีัณฑ์ (GHS) เพิ่มเติม ได้ที่

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี: 

 http://ipcs.fda.moph.go.th/csnet/index.asp

 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย: 

 http://www.fda.moph.go.th/psiond/newweb/psiond-web/

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม:

 http://www.diwsafty.org/add_ghs/ghs_thailand.htm

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:

 http://www.doa.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม:

 http://portal.mot.go.th

Chemtrack ฐานความรูเ้รือ่งความปลอดภยัด้านสารเคม ีโดยสำานักงานกองทนุสนับสนุน

 การวิจัย (สกว.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:

 http://www.chemtrack.org/

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE):

 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs_welcome_e.html

United Nations Institute for training and research (UNITAR):

 http://www.unitar.org/cwg/ghd/index.html

Health Canada เรื่อง GHS:

 http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/intactive/ghs-sgh/index_e.html
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คณะผู้พฒันาคู่มือการจดัการเรยีนรู้ ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้

คณะที่ปรึกษา
 นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
 ดร.เบญลักษณ์ นำ้าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้จัดท�า

 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
 ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ
 ภญ.อมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติ
  ด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ
 ภญ.ดร.ออรัศ คงพานิช เภสัชกรชำานาญการ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติ
  ด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ
 ภญ.พิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติ
  ด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ

 ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นางรัตนวิภา ธรรมโชติ นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ

  สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 

 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสมุทรสาคร
 นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ ครูชำานาญการพิเศษ คศ.3 
  โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
 นายอุเทน เจียวท่าไม้ ครูชำานาญการพิเศษ คศ.3 
  โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
 นายวงษ์เทพ ฉัตรสุริยวงศ์ ครูชำานาญการพิเศษ คศ.3 
  โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
 

 นักวิชาการอิสระ
 นางสาวศรินทร เศรษฐการุณย์ นักวิชาการด้านการศึกษา






