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 การดำาเนินชีวิตประจำาวันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสารเคมีอยู่เสมอ การรู้ถึงอันตราย

ของสารเคมีเพื่อการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยจึงจำาเป็นสำาหรับทุกคน สำานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกับสำานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดทำาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 

ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ เพื่อเป็นสาระความรู้เพิ่มเติม สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งเป็น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สำาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 4 ให้นักเรียน นำาไปประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีในชีวิต

ประจำาวัน 

 สาระความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 

ประการ คือ (1) เสริมสร้างความเข้าใจให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมี การสื่อสาร

ความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล และ (2) เสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนรู้จัก 

การอา่นฉลาก และสามารถใช้เคมภัีณฑใ์นชวิีตประจำาวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยัตอ่สขุภาพของ

ตนเอง ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เรียนรู้ถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 ทั้งนี้ ขอบข่ายเนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ ครอบคลุม

เรือ่งตา่งๆ ไดแ้กส่ารเคมใีกลต้วั อนัตรายทีอ่าจเกิดข้ึน การอ่านฉลาก การปอ้งกนัอันตราย และ

การปฐมพยาบาล รวมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาถึงอันตรายที่เกิดจากสารเคมี 

 ในการจัดทำาหนังสืออ่านเพิ่มเติมฉบับนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณาจารย์  

นกัวชิาการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำานกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึขอขอบคณุไว ้ 

ณ ที่นี้

 สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ หวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ หนังสือ

อ่านเพ่ิมเติมเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์สำาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและ 

ครไูดเ้ป็นอย่างดี เพือ่เสรมิสรา้งใหเ้ยาวชนไทย ทีจ่ะเตบิโตเปน็กำาลงัของชาตใินอนาคต มทีกัษะ

ชีวิตด้านความปลอดภัยจากสารเคมี อันเป็นส่วนสำาคัญหนึ่งในการสร้างเสริมความปลอดภัย 

ในชีวิตประจำาวัน ต่อไป

       

       สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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คำานำา



ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้4

ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ในหัวข้อ “ร่วมพิทักษ์สังคมไทย ห่างพิษภัยสารเคมี” กับ “อย.” ตุลาคม 2554

รางวลัชนะเลิศ :

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 :

ภาพวาดของ ด.ญ.ธนากร ศรีสำาโรง

โรงเรียนบ้านลานทอง จ.กำาแพงเพชร

ภาพวาดของ ด.ญ.ซูนกิม ยัพ

โรงเรียนเชียงแสนอคาเดมี จ.เชียงราย



   หน้า

ค�าน�า

ตอนที่ 1 สารเคมใีกล้ตวั 7

  สารเคมอีนัตราย 8

   อนัตรายด้านสขุภาพ 8

   อนัตรายด้านกายภาพ 11

   อนัตรายด้านสิ่งแวดล้อม 15

  ขยะอนัตรายหรอืขยะมพีิษ 15

ตอนที่ 2 สญัลกัษณ์อนัตรายของสารเคม ี 19

  สญัลกัษณ์อนัตรายของสารเคม ี 20

   อนัตรายด้านสขุภาพ 20

   อนัตรายด้านกายภาพ 22

   อนัตรายด้านสิ่งแวดล้อม 23

  ฉลากผลิตภณัฑ์ 24

   ความส�าคญัของฉลากผลิตภัณฑ์ 24

   การอ่านฉลาก 24

   ตวัอย่างฉลากผลิตภณัฑ์ 26

ตอนที่ 3 ชีวิตปลอดภยั 31

             การป้องกนัอันตรายจากสารเคม ี 35

  การปฐมพยาบาล 36

สารบญั



ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้6



ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ 7

ตอนที่ 1 : 

 สารเคมใีกล้ตวั
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 ในชีวิตประจำาวัน เราจะพบสารเคมีได้ทั้งในบ้าน โรงเรียน ร้านค้า หรือสถานที่ต่างๆ  

ในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ สารเคมีที่เราพบ มักอยู่ในสินค้าที่เราใช้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำายาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำา ผลิตภัณฑ์กำาจัดยุง ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหญ้า 

สีทาบ้าน ลูกเหม็น ผงซักฟอก เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นอกจากจะมีสารเคมีที่เป็นประโยชน ์

แล้ว บางครั้งก็มีโทษหากเรานำาผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเหล่าน้ีมาใช้โดยไม่ระมัดระวัง เราจึงควร 

คำานึงถึงประโยชน์และโทษหรืออันตรายจากการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ของเรา

 สารเคมีอันตราย หมายถึง สารที่มีลักษณะเป็นพิษ เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์  

พืช หรือทำาให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสียหายได้ 

 สารเคมีอันตราย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่

 1 อันตรายด้านสุขภาพ 

  อันตรายด้านสุขภาพ หมายถึง การรับสารเคมีอันตรายเข้าสู่ร่างกาย 

  ทางจมูก โดยการหายใจหรือสูดดม อาจทำาให้ระคายคอ 

ไอ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำาบาก   

  ทางปาก  หากกลืนกิน อาจทำาให้คลื่นไส้ อาเจียน  

ปวดทอ้งเกรง็ แสบไหมใ้นปาก คอ หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร 

ทำาให้หมดสติ อาจถึงตายได้   

  ทางผิวหนัง หากสัมผัสจะทำาให้ระคายเคืองผิวหนัง 

ผิวหนังอักเสบ บวม แดง ปวดแสบปวดร้อน และเป็นแผล 

ตอนที่ 1 สารเคมใีกล้ตวั
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 ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้�า มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีฤทธิ์ 

เป็นกรด มีการกัดกร่อนสูง และอาจมีไอกรดระเหยออกมา เมื่อ 

สัมผัสกับผิวหนังอาจทำาให้ผิวหนังอักเสบ บวม แดง ปวดแสบ 

ปวดร้อน ถ้าหายใจเอาไอของสารเข้าไปในปริมาณมาก หรือ 

เป็นระยะเวลานานๆ อาจทำาให้มีอาการไอ หรือหายใจลำาบาก

 ผลิตภัณฑ์ก�าจัดสิ่งอุดตัน ใช้ละลายส่ิงอุดตันในท่อน้ำาทิ้ง อ่างล้างจาน อ่างล้างหน้า  

ทอ่น้ำาทิง้ในหอ้งน้ำา มโีซดาไฟ มฤีทธิเ์ปน็ด่าง เปน็สารกัดกร่อน หากสมัผัสหรือถูกดวงตาจะทำาให้ 

เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง เป็นแผลแสบไหม้ อาจทำาให้มองไม่เห็นถึงขั้นตาบอดได้ ถ้าถูก 

ผิวหนังจะทำาให้ระคายเคืองมาก จนอาจทำาให้ผิวหนังไหม้พุพองได้

 ลูกเหม็น ความเป็นพิษเกิดจากการหายใจเอาไอระเหย

ของสารเขา้สูร่า่งกายจะทำาให้ระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ 

หากกลืนกิน จะทำาให้อาเจียน มึนงง ระคายเคืองต่อกระเพาะ

อาหารและลำาไส้ ทำาลายเม็ดเลือดแดง

 ผลิตภัณฑ์ฟอกขาว มฤีทธ์ิกัดกรอ่นสงู ระคายเคอืงต่อผวิหนงั ดวงตา และระบบทางเดนิ

หายใจ 

 ผลิตภัณฑ์ทากันยุง มีทั้งชนิดสเปรย์ ลูกกล้ิง โลชั่นทากันยุง และแป้งทาตัว มีสารเคมี 

ที่ทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และดวงตา หากกลืนกินอาจทำาให้

ชักได้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 น้�ายาล้างจาน มีทั้งชนิดน้ำา เจล และครีม บางชนิดมี 

สีสันสวยงาม มีกลิ่นหอม เช่น กลิ่นมะนาว กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่  

เป็นต้น น้ำายาล้างจานมีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิว ซึ่ง 

อาจทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาได้ หาก 

กลืนกินอาจจะทำาให้เจ็บปากและลิ้น คล่ืนไส้ อาเจียน และ 

ท้องเสียได้  



ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้10

 ยาจุดกันยุง ความเป็นพิษเกิดจากไอระเหยของสารเคมีที่ 

ใช้เป็นส่วนประกอบของยาจุดกันยุง หากสูดดมไอระเหยเข้าไป 

ในปริมาณสูง หรือกลืนกิน จะทำาให้เกิดอาการมึนงง ปวดศีรษะ  

อาเจียน กล้ามเน้ือกระตุก อ่อนเพลีย ชัก หมดสติ หรืออาจ 

เสียชวีติได ้บางคนอาจมอีาการแพ ้คอื น้ำามกูไหล ไอ จาม หายใจขัด 

เกิดอาการอักเสบ บวมแดงของผิวหนังและเยื่อจมูก

 ยาเบ่ือหนู มีสารเคมีท่ีมีความเป็นพิษสูงทำาให้เกิดการระคายเคือง

อย่างรุนแรงต่อทางเดินอาหาร ทำาให้ปวดท้อง บางชนิดกินเข้าไป

ทำาให้เลือดไหลไม่หยุด ปัสสาวะและอุจจาระเป็นเลือด 

 ผลิตภัณฑ์ก�าจัดยุง แมลงสาบ ปลวก มด มอด มีสารเคมี 

ทำาให้เกิดความระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง หากหายใจเข้าไปจะ 

ทำาให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก ตัวซีด ชัก หัวใจเต้น 

ผิดปกติ สารเคมีกำาจัดแมลงบางชนิดสามารถทำาให้เกิดมะเร็งได้ 

 น้�ายาขัดเงาเฟอร์นิเจอร์ มีสารเคมีที่อาจทำาให้ระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา และทางเดิน 

หายใจ หากกลืนกินเข้าไปจะทำาให้คลื่นไส้ อาเจียน 

 หมึก มสีารเคมทีีท่ำาใหเ้กิดการระคายเคืองเมือ่สดูดม 

หรือสัมผัส หมึกบางชนิดเป็นสารทำาให้เกิดมะเร็ง หมึกพิมพ ์

ในเครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารที่กำาลังทำางานมีฝุ่น 

ผงหมกึทีแ่พรก่ระจายในอากาศ หากหายใจเขา้ไปในปรมิาณ

มากจะเป็นอันตรายต่อระบบหายใจและปอดได้

 น้�ายาเช็ดกระจกและเครื่องแก้ว มีสารเคมีท่ีอาจ

ทำาให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนัง จมูกและลำาคอ 

หากกลืนกินเข้าไปอาจจะทำาให้หมดสติ 
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 2 อันตรายด้านกายภาพ

  อันตรายด้านกายภาพ หมายถึง สารเคมีที่ทำาให้เกิด ความร้อน ความเย็น แสง 

เสียง ฝุ่น รังสี แรงสั่นสะเทือน และแรงดันอากาศ สารเคมีเหล่านี้อาจมีลักษณะเป็น ของแข็ง 

ของเหลว หรอืก๊าซ เมือ่บรรจอุยูใ่นภาชนะทีปิ่ด หากได้รับความร้อนสูง อาจระเบดิและทำาใหเ้กดิ

เพลิงไหม้ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเคมีบางชนิดจะทำาให้เกิดก๊าซไวไฟหรือ

สารไวไฟ เมื่อสัมผัสกับความร้อนหรือประกายไฟก็จะทำาให้ติดไฟได้   

 สารก�าจัดวัชพืช หรือสารฆ่าหญ้า มสีารทีท่ำาใหเ้กดิการระคายเคอืง 

และเป็นสารพิษร้ายแรง หากกินหรือสูดดมเข้าสู่ร่างกายอาจทำาให้ตายได้  

 สีทาบ้านและสารเคลือบเน้ือไม้ มีสารเคมีทำาให้เกิด 

การระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา โพรงจมูก และลำาคอ 

เมื่อสูดหายใจเข้าไป 

 สารฆ่ารา มีสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ผลิตภัณฑ์ 

ทำาความสะอาดบางชนดิมสีว่นผสมของสารฆา่รา เมือ่หายใจ 

เข้าไปแล้วอาจทำาให้เกิดอาการแสบร้อนในทางเดินหายใจ 

เมื่อกลืนกินจะทำาให้แสบร้อนในลำาคอ
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี ที่เป็นอันตรายด้านกายภาพ

 ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือบางคน 

เรียกว่า ก๊าซแอลพีจี จะพบเห็นอยู่ในลักษณะถังบรรจุก๊าซ  

หากก๊าซรั่วไหลในบริเวณท่ีมีเปลวไฟจะทำาให้เกิดไฟไหม้ได้ 

เมื่อสูดดมก๊าซชนิดน้ีจะไปแทนที่ก๊าซออกซิเจนในร่างกาย

ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในร่างกายลดลง เกิดผลเสียต่อ 

ระบบทางเดินหายใจ  

 สเปรย์หอมปรับอากาศ มีสารไวไฟสูง ไม่ควรใช้ 

ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้บริเวณที่มีเปลวไฟ เช่น การจุดไม้ขีดไฟ 

เทียน เตา เป็นต้น ควรใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท และไม่ควร

เก็บกระป๋องสเปรย์ไว้ภายในรถยนต์ที่อยู่กลางแดด 
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 แบตเตอรี ่สารละลายทีอ่ยูข่า้งในแบตเตอรีจ่ะปลอ่ย 

ก๊าซไฮโดรเจน ที่สามารถติดไฟและเกิดระเบิดได้ ก๊าซท่ี 

ระเหยออกมาเป็นสารกัดกร่อนรุนแรง เมื่อสัมผัสจะทำาให้ 

ระคายเคือง เกิดแผลและรอยไหม้ดำาบนผิวหนัง หากเข้า

ดวงตาจะทำาให้ตาบอด นักเรียนจึงไม่ควรถอดชิ้นส่วนใดๆ 

ของแบตเตอรี่รถยนต์ และหากต้องสัมผัสแบตเตอรี่ ให้ล้าง

มือให้สะอาดทุกครั้ง

 สี มีส่วนผสมของตัวทำาละลายซึ่งเป็นสารไวไฟ  

ทำาให้เกิดไฟไหม้ได้ ถ้าทาสีในบริเวณที่ไม่มีการระบาย

อากาศทีด่ ีและอยูใ่กลก้ับประกายไฟ หรือกน้บหุรี ่จะทำาให้

เกิดการลุกไหม้ สีท่ีบรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิด หากได้รับ 

ความร้อนสูง ก็อาจเกิดการระเบิดได้

 ทินเนอร์ มีส่วนผสมของสารเคมีที่ติดไฟได้ง่าย ควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ สถานท่ี 

ที่มีความร้อนสูง หากสูดดมไอระเหยจะทำาลายระบบประสาทส่วนกลาง และเนื้อเยื่อของระบบ 

ทางเดินหายใจ  

 น้�ามันเบนซินและดีเซล เป็นของเหลวไวไฟที่ติดไฟง่าย หรือทำาให้เกิดระเบิดได้ หาก 

เผาไหม้จะทำาให้เกิดก๊าซอันตราย ดังนั้น ขณะเติมน้ำามันต้องมั่นใจว่าไม่มีการสูบบุหรี่ หรืออยู่ 

ใกล้แหล่งที่ทำาให้เกิดความร้อน 
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 ดินระเบิด มีลักษณะเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว เป็นผงหรือวัสดุผสม บางชนิดมี 

สีเหลืองเจือขาวคล้ายก้อนกำามะถัน บางชนิดเหมือนวุ้น บางชนิดเป็นเกล็ดคล้ายน้ำาตาล 

ทรายแดง เมื่อระเบิดจะมีแรงกดดันสูง สามารถทำาลายทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ บริเวณนั้น ให้แตก 

เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย มักนำาไปใช้ระเบิดหินในโรงงานโม่หิน งานขุดเจาะบ่อหรืออุโมงค์

 ลูกโป่ง ที่มีราคาถูกมักจะอัดด้วยก๊าซไวไฟ  

หรือเรียกว่า “ก๊าซไฮโดรเจน” ส่วนลูกโป่งที่อัดด้วย 

ก๊าซไม่ไวไฟ หรือ “ก๊าซฮีเลียม” จะมีราคาแพงกว่า  

อย่างไรก็ตาม นักเรียนจะไม่ทราบได้เลยว่า ลูกโป่ง 

ที่เราพบนั้นบรรจุด้วยก๊าซชนิดใด ดังนั้น จึงไม่ควร 

ให้ลูกโป่งอยู่ใกล้ประกายไฟจากเทียน บุหร่ี หรือ 

สัมผัสหลอดไฟนีออน เพราะถ้าลูกโป่งน้ันอัดด้วย 

ก๊าซไฮโดรเจนจะทำาให้เกิดไฟไหม้และระเบิดขึ้นได้  

 พลุ และดอกไม้ไฟ จัดเป็นวัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง และเป็นเชื้อเพลิงท่ีติดไฟได้ง่าย  

การระเบิดของพลุหรือดอกไม้ไฟอาจทำาให้ผู้เล่นสูญเสียนิ้วมือ บาดเจ็บที่ใบหน้า หูดับ ตาบอด 

หรือเกิดไฟไหม้ทั้งตัวจนทำาให้สูญเสียชีวิตได้ 
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  อันตรายด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารเคมีอันตรายทุกชนิด หากทิ้ง 

ลงสู่แหล่งน้ำา เกิดการปนเปื้อนจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำา เป็นพิษต่อปลาและสัตว์ในน้ำา

ชนิดอื่นๆ รวมถึงคนเราก็จะไม่สามารถนำาน้ำา และสัตว์น้ำามาบริโภคได้ จะทำาให้เกิดอันตรายต่อ

ส่ิงมชีวีติอ่ืนมากมายและจะแกไ้ขใหแ้หลง่น้ำากลบัมาดเีหมอืนเดมิไดย้าก เราจงึไมค่วรทิง้สารเคมี

และภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วลงแม่น้ำา ลำาคลอง หรือแหล่งน้ำา ควรแยกเก็บไว้ เพื่อนำาไป

กำาจัดอย่างถูกวิธี 

 3 อันตรายด้านส่ิงแวดล้อม

  ขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ

  ขยะอันตราย หรือ ขยะมีพิษ คือ ขยะ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ 

หรือภาชนะบรรจุที่เคยใช้บรรจุสารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กายภาพ 

และสิ่งแวดล้อม 

  ตัวอย่างขยะอันตราย หรือ ขยะมีพิษ เช่น กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคม ี

กำาจัดแมลง ภาชนะบรรจุนำ้ายาล้างห้องนำ้าหรือนำ้ายาทำาความสะอาด ภาชนะบรรจุสารกำาจัด 

ศัตรูพืชที่ใช้ในไร่นา ยาหมดอายุ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ตลับหมึกพิมพ์  เป็นต้น

 หากนกัเรยีนพบเหน็ขยะอันตราย หรือขยะมพีษิ ในบ้านหรือชมุชน ควรกำาจดัอย่างถูกวธิี 

ดังนี้
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 ห้ามนำาขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ

  ไปเผา

ห้ามท�า

 ห้ามนำาขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ 

 ไปฝังดิน

 ห้ามเทสารเคมีที่เหลือหรือ

 ทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่นำ้า ลำาคลอง

 หรือท่อระบายนำ้า

 ห้ามทุบกระป๋องสเปรย์ หรือหลอดไฟ

 ห้ามนำาภาชนะบรรจุกลับมาใช้อีก

 ห้ามนำามาบรรจุอาหาร นำ้าดื่ม

 ห้ามทิ้งขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ  

 รวมกับขยะอื่นๆ
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ควรท�า

แยกท้ิงขยะอันตราย หรือขยะมีพิษลงในถังเก็บขยะ

เฉพาะเปน็ถงัสแีดงทีมี่ป้ายวา่ “ขยะอนัตราย” เพือ่ให้

หน่วยงานท้องถิ่นเก็บขนไปกำาจัดอย่างถูกวิธี

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ :  

คู่มือประชาชนเพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน. โดยกรมควบคุมมลพิษ. (2549) 

	 สารเคมีอันตราย	 หมายถึง	 สารที่มีลักษณะเป็นพิษ	 เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
สัตว์	 พืช	 อาจท�าให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสียหายได้	 อันตรายของสารเคมี 
แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	อันตรายต่อสุขภาพ	กายภาพ	และสิ่งแวดล้อม	

นักเรียนเคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
สารเคมีอันตรายหรือไม่	และเป็นอันตรายอย่างไร
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ตอนที่ 2 : 

 สญัลกัษณ์อนัตราย

 ของสารเคมี
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 สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย หมายถึง สิ่งที่ใช้แทนความหมาย หรือใช้แทนข้อความ 

เพื่อให้คนเข้าใจไปในทางเดียวกัน 

 สัญลักษณ์อันตรายของสารเคมี เปน็รูปภาพทีช่ว่ยให้ผูผ้ลิตและผู้ใชผ้ลิตภณัฑเ์ข้าใจ 

ความหมายตรงกัน แม้จะพูดกันคนละภาษาก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

ดว้ยว่า มคีวามเขา้ใจในสญัลกัษณท่ี์ใช้บนฉลากผลติภณัฑ์มากเพยีงใด ดงันัน้ เพือ่ความปลอดภยั 

นักเรียนจึงควรศึกษา จดจำาและทำาความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ให้ได้ถูกต้อง

สัญลักษณ์ ความหมาย

รูปอันตรายด้านสุขภาพ

ทำาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น

 เกิดมะเร็ง 

 ทำาให้หอบหืดหรือหายใจลำาบาก 

 เป็นพิษต่อระบบอวัยวะ เช่น ตับ ปอด ไต เป็นต้น

 เป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์

 สำาลัก เมื่อกลืนกิน  

 นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนใช้ 

มีสารเคมีอันตรายหรือไม่ 

 นักเรียนจะทราบได้โดยสังเกตสัญลักษณ์อันตรายของ 

สารเคมี ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งติดอยู่บนภาชนะที่บรรจุ ดังนี้ 

อันตรายด้านสุขภาพ    

ตอนที่ 2 สัญลักษณ์อนัตรายของสารเคมี
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อันตรายที่ไม่รุนแรง เช่น

 ระคายเคืองผิวหนัง 

 ภูมิแพ้ที่ผิวหนัง 

 ระคายเคืองทางเดินหายใจ

 ง่วงซึม มึนงง

รูปหัวกะโหลกและมี

กระดูกไขว้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย

รูปเครื่องหมายตกใจ

รูปสารเคมีหกรดบน

แท่งโลหะและมือ

กัดกร่อนผิวหนังรุนแรง

เป็นอันตรายต่อชีวิต
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รูปสะเก็ดระเบิด

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จนเกิดระเบิดได้ 

เช่น 

 วัตถุระเบิด 

 สารที่ทำาปฏิกิริยาได้เอง

 สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์

อันตรายด้านกายภาพ  

สัญลักษณ์ ความหมาย

รูปเปลวไฟ

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จนเกิดไฟไหม้ได้ 

เช่น 

 สารไวไฟ 

 ละอองลอยไวไฟ 

 สารที่ทำาปฏิกิริยาได้เอง 

 สารที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ

 สารที่เกิดความร้อนได้เอง 

 สารเพอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

 สารที่สัมผัสนำ้าแล้วทำาให้เกิดก๊าซไวไฟ

รูปเปลวไฟอยู่เหนือวงกลม

สารออกซิไดซ์ (สารให้ออกซิเจน) อาจทำาให้เกิดไฟไหม้ 
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สัญลักษณ์ ความหมาย

รูปถังก๊าซ

ก๊าซภายใต้ความดัน 

อาจระเบิด เมื่อได้รับความร้อน

อนัตรายด้านสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์

รูปปลาและต้นไม้ยืนต้นตาย

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางนำ้า

ความหมาย

รูปสารเคมีหกรดบน

แท่งโลหะและมือ

กัดกร่อนโลหะ

ทำาลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

รูปเครื่องหมายตกใจ

 ทำาให้ลดการดูดซับรังสี UVB เพิ่มความเสี่ยง

 ในการเกิดมะเร็งผิวหนัง โรคตาต้อกระจก 

 และมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
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การอ่านฉลาก

 ข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสารเคมีอันตราย มีความแตกต่างกันตามประเภท 

ของอันตรายและระดับความรุนแรง การรู้จักอ่านและทำาความเข้าใจข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์  

จะช่วยให้นกัเรยีนใช้ผลติภณัฑ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภยัต่อสขุภาพของนกัเรยีน คนในครอบครวั 

รวมทั้งส่ิงแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีสารเคมีอันตราย          

การอ่านฉลากอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำาแนะนำาเป็นสิ่งจำาเป็น 

 ฉลากที่ดีควรมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ชื่อผลิตภัณฑ์

 2. ชื่อสารเคมทีี่เป็นส่วนประกอบ และปริมาณ

 3. สญัลกัษณ์อนัตรายของสารเคมี

 4. ค�าสญัญาณ หมายถึง คำาที่ใช้เตือนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

  คำาว่า อนัตราย ใช้กับสารเคมีที่มีความรุนแรงมาก 

  คำาว่า ระวงั ใช้สำาหรับสารเคมีที่มีความรุนแรงที่ตำ่ากว่า 

 5. ข้อความอันตราย

  ข้อความอธิบายลักษณะของอาการเมื่อได้รับสารเคมี เช่น เป็นพิษเมื่อกลืนกิน  

ทำาให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง ทำาลายดวงตาอย่างรุนแรง ทำาให้ตาระคายเคือง อาจทำาให้เกิด

มะเร็ง เป็นต้น

 6. ข้อควรปฏิบตัิเพื่อป้องกนัอันตราย เก็บรกัษา ก�าจดักาก และจดัการเมื่อมีเหตฉุกุเฉิน 

  คำาแนะนำาที่ควรปฏิบัติตามเพื่อป้องกันอันตราย เช่น ห้ามรับประทานหรือสูดดม 

ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ ขณะใช้ควรสวมถุงมือยางและรองเท้ายาง เป็นต้น

 7. ชื่อผู้ผลิต ที่อยู่ วัน เดอืน ปีที่ผลิต วันหมดอาย ุและหมายเลขโทรศัพท์ฉกุเฉิน 

ฉลากผลิตภัณฑ์
 ฉลาก หมายถึง ป้ายบอกชื่อ บอกข้อความที่แสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ หรือส่ิงท่ีห่อหุ้ม 

ผลิตภัณฑ์ 

ความส�าคัญของฉลากผลิตภัณฑ์

 ฉลากผลิตภัณฑ์ใช้สำาหรับสื่อสารข้อความระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให ้

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสารเคมีที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคม ี

อันตราย วิธีใช้และข้อควรระวัง

อ่านฉลากทุกครั้ง
ก่อนใช้สารเคมี
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ผลิตภัณฑ์ขจัดท่ออุดตัน ตรา ซุปเปอร์เอ

ชื่อและอัตราส่วนสารสำาคัญ
สาร A 52%
สาร B 47%

ข้อมูลแสดงความเป็นอันตราย

1

อันตราย 
 - เป็นพิษ เมื่อกลืนกิน
 - ทำาให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง
 - ทำาลายดวงตา
วิธีใช้................
วิธีเก็บรักษา................
 คำาเตือน
 1. ห้าม รับประทานหรือสูดดม
 2. ระวังอย่าให้เข้าตา
 3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยางและรองเท้ายาง 

2

เก็บไว้ให้ห่างจากมือเด็ก

ควรสวมถุงมือและรองเท้า

วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. หากเกดิการสูดดมให้รบีนำาผูป่้วยออกไปยงัท่ีอากาศถ่ายเท
2. หากถูกผิวหนัง ให้รีบล้างด้วยนำ้าและสบู่.......
3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยนำ้าสะอาดมากๆ........
4. หากกลืนเข้าไปห้ามทำาให้อาเจียน และรีบส่งแพทย์.......
นำ้าหนักสุทธิ.......
วัน เดือน ปีหมดอายุ......
Lot Number 12345
วัน เดือน ปี ที่ผลิต
บริษัท สี่เอ จำากัด ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000
ประเทศไทย โทร. 0 2235 4658

สายด่วน! สอบถามข้อมูลสินค้า
ที่ฝ่ายบริการลูกค้า

6

7

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อสารเคมีที่เป็น
ส่วนประกอบ และปริมาณ

3
4

5

ข้อควรปฏิบัติ

สัญลักษณ์

คำาสัญญาณ

ข้อความอันตราย

ชื่อผู้ผลิต ที่อยู่ วันเดือนปีที่
ผลิต และอื่นๆ



ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้26

ผลติภณัฑ์กำาจดัแมลง ชนดิฉดีพ่นอัดก๊าซ ADS
ชือ่และอตัรา ส่วนสารสำาคญั :
Permethrin 0.30 % w/w S-Bioallethrin 0.15% w/w
d-Allethrin 01.0 % w/w  d-Tetramethrin 0.20 % w/w
Methylene Chloride 10% lsopar-L 39.25 w/w
และ LPG 50% w/w  ประโยชน์ใช้กำาจดัแมลงในบ้านเรอืน

วิธีใช้

1. สำาหรับกำาจัดยุง ก่อนใช้ให้คนและสตัว์เลีย้งออกจากห้องนัน้ก่อน 
ปิดประตแูละหน้าต่าง และให้ผูฉ้ดีสวมถงุมอืและหน้ากากหรือใช้ผ้าปิด 
ปาก และจมูก เขย่ากระป๋องแล้วฉีดขึ้นข้างบนทั้ง 4 ด้าน ฉีดประมาณ 
15 วินาที ให้ละอองกระจายให้ทั่วทิ้งไว้ 15 นาที จึงเปิดระบายอากาศ 
หรือจะฉีดบริเวณนอกห้องที่มีลมสงบก็ได้
2. สำาหรับกำาจัดแมลงคลาน เขย่ากระป๋องแล้วฉีดตามซอกมุม ใต้ตู้ 
รอบถังขยะ ขอบประตู หน้าต่าง รอยแตก หรือตามทางที่แมลงเดิน 
ผ่าน หรือชอบอยู่ และพยายามฉีดให้ถูกแมลงจะใด้ผลดีขึ้น

วิธีเก็บรักษา

ให้จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ห่างจากแหล่งที่จะทำาให้เกิดการจุดติดไฟ และห่างจากมือเด็ก

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1.  ถ้าสูดดมเข้าไปให้ย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนใน
ท่าที่สามารถหายใจได้สะดวก
2. หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยนำา้สะอาดหลายๆ ครัง้อย่างระมดัระวงั 
หากใส่คอนแทกเลนส์อยู ่ให้ถอดออกหากทำาได้ไม่ยาก และล้าง 
ทำาความสะอาดต่อไป หากการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือดวงตายัง 
เป็นอยู่อย่างต่อเนื่องให้ปรึกษาแพทย์
3. หากสัมผัสผิวหนังให้ทำาความสะอาดผิวหนังโดยใช้นำ้าและสบู ่
ปริมาณมาก หากสัมผัสผิวหนังหรือเส้นผมให้ถอดเสื้อผ้าที่มีสาร 
ปนเปื้อนออกทันที และทำาความสะอาดผิวหนังด้วยนำ้า/นำ้าฉีดจาก 
ฝักบัว ซักเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนให้สะอาดก่อนนำามาใส่ใหม่
4. หากกลืนกินให้ล้างปาก ห้ามทำาให้อาเจียน หลีกเลี่ยงการ 
หายใจเอาฝุ่นหรือละอองเข้าไป ถ้ารู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึกษา 
ศูนย์พิษวิทยาหรือปรึกษาแพทย์โดยทันที

ปริมาณสุทธิ 600 มล.
นำ้าหนักสุทธิ ....................................... 383 กรัม
ปริมาณของก๊าซ................................. 191  กรัม
ความจุของกระป๋อง............................ 787 มล.
ความดันสูงสุดของกระป๋อง..................  180 เมกาปาสคาลมาตร
ความดันของก๊าซที่ 37.8 ำc ไม่เกิน ..... 0.65 เมกาปาสคาล

ผู้ผลิต : บริษัท เอดีเอส จำากัด 
  ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 ประเทศไทย
  โทร 0 2555 5555
ผู้จัดจำาหน่าย : บริษัท เอดีเอสแอล จำากัด 

วันเดือนปีที่ผลิต 11 มีนาคม 2556

ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์

ข้อมูลแสดงความเป็นอันตรายและข้อควรปฏิบัติ

อันตราย

สารละอองไวไฟสูงมาก
ทำาให้ผิวหนังไหม้ และ

ทำาลายดวงตาอย่างรุนแรง

อาจเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

เป็นอันตราย เมื่อกลืนกิน 
สัมผัสและหายใจเข้าไป

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำา
และมีผลฟกระทบระยะยาว

เก็บไว้ในที่ห่างจากมือเด็ก ควรสวมถุงมือและรองเท้ายาง

สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นและ
เครื่องป้องกันใบหน้า

ห้ามสูบบุหรี่และห้ามจุดไฟ

ข้อควรปฏิบัติ

สัญลักษณ์และ

ข้อความแสดง

ความเป็นอันตราย

ชื่อสารเคมีที่เป็น

ส่วนประกอบ

และปริมาณ

- ชื่อผลิตภันฑ์
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1.  ชื่อผลิตภัณฑ์ 
     ADS

2. ชื่อสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบและปริมาณ
     Permethrin 0.30% w/w  S-Bioallethrin 0.15% w/w
     d-Allethrin 0.10% w/w  d-Tetramethrin 0.20% w/w
     Methylene Chloride 10%  Isopar-L 39.25% w/w และ LPG 50% w/w

3. สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี
           
    

4. ค�าสัญญาณ
 อันตราย 

5.  ข้อความอันตราย
 สารละอองไวไฟสูงมาก ทำาให้ผิวหนังไหม้และทำาลายดวงตาอย่างรุนแรง อาจเป็นอันตราย 
 ต่อระบบสืบพันธ์ุ อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน สัมผัสและหายใจเข้าไป  
 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำาและมีผลกระทบระยะยาว

6. ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย เก็บรักษา ก�าจัดกาก และจัดการเมื่อเกิด
 เหตุฉุกเฉิน 
 การป้องกันอันตราย
  เก็บไว้ในที่ห่างจากมือเด็ก
  ควรสวมถุงมือและรองเท้ายาง
  สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นและเครื่องป้องกันใบหน้า
  ห้ามสูบบุหรี่ และห้ามจุดไฟ
 วิธีเก็บรักษา
  ใหจ้ดัเกบ็ในพืน้ทีท่ีอ่ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก หา่งจากแหลง่ทีจ่ะทำาใหเ้กดิการจดุตดิไฟและ 
  ห่างจากมือเด็ก
 วิธีแก้พิษเบื้องต้น
  ถ้าสูดดมเข้าไป ให้ย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่สามารถหายใจ 
  ได้สะดวก

7. ผู้ผลิตและข้อมูลอื่นๆ
  บริษัท เอดีเอส จำากัด
  ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 โทร. 0 2555 5555 ประเทศไทย

ข้อความบนฉลาก
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 สัญลักษณ์แสดงถึงอันตรายของสารเคมี	 มี
ลักษณะเป็นรูปภาพ	ใช้ในการสื่อความหมายระหว่าง
ผูผ้ลติกบัผูใ้ชผ้ลติภณัฑใ์หเ้ขา้ใจตรงกนั	 วา่ผลติภณัฑ์
ชนิดนี้ใช้	 สารเคมีอันตรายประเภทใด	สัญลักษณ์
แสดงถึงอันตรายของสารเคมี	แบ่งเป็น	3	ประเภท	
ได้แก่	

       

 

  

           

 

 

อันตรายด้านสุขภาพ

อันตรายด้านกายภาพ

อันตรายด้านส่ิงแวดล้อม
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นักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์	 อันตราย
ของสารเคมเีหลา่นี	้บนฉลากผลติภณัฑ์
อะไรบ้าง	และสัญลักษณ์น้ันมีความหมาย
อย่างไร
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ตอนที่ 3 : 

 ชวีิตปลอดภยั
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 การสรา้งเสริมความปลอดภัยใหแ้กต่นเอง ครอบครวั และชมุชน นัน้ สามารถทำาได้

หลายวิธี การติดตามข่าวสารความปลอดภัยเป็นวิธีหนึ่ง ในการเรียนรู้เพื่อนำามาปรับใช้

และเท่าทันเหตุการณ์ ดังสถานการณ์ต่อไปนี้

  เจา้หนา้ทีห่นว่ยกูภ้ยัปอ่เตก็ตึง๊ ได้

รับแจง้เหตมุเีด็กดืม่สารเคมบีริเวณซอย

ปรดีพีนมยงค ์26 จากการตรวจสอบพบ 

ด.ญ.อ้อย อายุ 2 ขวบ ด.ญ.เอ๋ อายุ 4 

ขวบ ด.ญ.อุ๋ย อายุ 6 ขวบ และ ด.ช.อ๊อด 

อายุ 9 ขวบ ซึ่งทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน  

มีอาการอาเจียน และอ่อนเพลียหลังจาก

ดื่มน้ำาที่ผสมน้ำายาขัดเงาในขวดน้ำาดื่ม

“4 พี่น้อง หวิดดับ หลังซดน�้ายาขัดเงา” 

ตอนที่ 3 ชีวิตปลอดภยั

ข้อมูลอ้างอิง: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/425013

สถานการณ์ที่ 1

  จากการสอบสวนพบว่าท้ังหมดเป็นพ่ีน้องกัน และได้มาช่วยพ่อเก็บของเก่า ขณะน้ัน

น้องสาวหิวน้ำาพ่ีชายคนโตจึงหยิบขวดน้ำาด่ืมท่ีพบในถังขยะ โดยมีปริมาณน้ำาเกือบเต็มขวด 

มาดื่มและแบ่งให้น้องด่ืมด้วยกัน จากนั้นเวลาผ่านไปอีก 5 นาที เด็กทั้ง 4 คน  

จึงอาเจียนออกมา ผู้เป็นพ่อจึงไปดูท่ีขวดดังกล่าวพบข้างขวดมีข้อความเขียนว่าน้ำายา 

ขัดเงา จึงรีบขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน และแจ้งมูลนิธิรับมาส่งโรงพยาบาล แพทย์

กล่าวว่า หลังรับตัวเด็กมาได้เอกซเรย์และเจาะเลือด เพ่ือตรวจสอบสภาพสารเคมีใน

รา่งกาย น้ำายาขัดเงาทีด่ืม่เขา้ไปเปน็สารเคมปีระเภทไฮโดรคารบ์อน ซึง่หากดืม่เขา้ไปจำานวน

ไม่มากนัก และได้อาเจียนออกมาบ้างแล้วก็จะปลอดภัย 

ภาพประกอบจากส�านักข่าวไอเอ็นเอ็น
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  การชกมวยป้องกันแชมป์โลกระหว่างพงษ์ศักด์ิเล็ก กระทิงแดงยิม แชมป์โลกรุ่น 

ฟลายเวทของสถาบันดับบลิวบีซี กับโทโมโนบุ ชิมิซึ ผู้ท้าชิงชาวญ่ีปุ่น ซึ่งเทศบาล 

ตำาบลทบักวาง จดัขึน้เพือ่เปน็การฉลองเปดิสนามกีฬาแหง่ใหม ่เมือ่ไดเ้วลาตามทีก่ำาหนด 

กรรมการตีระฆังเริ่มต้นยกที่ 1 นักชกทั้งคู่ออกมากลางเวที ทันใดน้ันเกิดเหตุการณ์ 

ไม่คาดคิดขึ้น ลูกโป่งจำานวนมากกว่า 200 ลูกที่ผูกกับป้ายผ้าระเบิดขึ้นดังสน่ันเกิด 

เปลวเพลิงขนาดใหญ่สูงเกือบ 8 เมตร และกระจายออกโดยรอบบริเวณ ทำาให้คนดู 

และกรรมการรวมท้ังผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอยู่ใกล้เคียงถกูไฟลวกตามร่างกายและใบหนา้ หลายคน 

เสื้อผ้าไหม้ดำาขาดรุ่งริ่ง ขณะเดียวกันผู้คนต่างตกใจวิ่งหนีกันอย่างโกลาหลชุลมุนวุ่นวาย 

ไปหมด กรรมการชาวต่างชาติบนเวทีประกาศยุติการชกชั่วคราว เจ้าหน้าที่นำาคนเจ็บส่ง

โรงพยาบาลและสอบสวนสาเหตุ

  ผู้บาดเจ็บสาหัสแต่ยังพอมีสติเปิดเผยว่า น่ังเก้าอ้ีอยู่ริมราวเหล็ก ระหว่างน้ันมี 

เสียงระเบิดดังขึ้นก็หันไปดู เห็นลูกโป่งที่ผูกติดกับป้ายผ้าอยู่ริมราวเหล็กเริ่มระเบิดติดต่อ 

กันจนหมด และเกิดเปลวไฟลุกท่วมไปทั่ว ตนตกใจหนีไม่ทันโดนเข้าอย่างจังที่หน้าและ

แขนส่วนลูกชายโดนแรงระเบิดจนหงายท้องตกเก้าอี้ ไฟลวกที่หน้า ศีรษะ ลำาตัว แขน ขา  

นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสระบุรี 

  เจ้าหน้าที่ตำารวจ เปิดเผยว่า จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณราวเหล็ก ป้ายผ้าผูกกับลูกโป่ง 

ประมาณ 200 ลูก เขียนแสดงความยินดีกับนักมวย มารอเตรียมไว้ช่องทางเดินแถวหน้า

สุด แต่ลูกโป่งลอยสูงบดบังคนดูทำาให้คนดูส่วนใหญ่ไม่พอใจ สันนิษฐานว่าอาจมีคนขว้าง

บุหรี่ใส่ลูกโป่ง ทำาให้แก๊สที่อัดอยู่ในลูกโป่งระเบิดขึ้นในเวลาเพียง 2-3 วินาทีจนหมด ซึ่ง

จะได้สืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุต่อไป

“ลูกโป่งระเบิด! เกิดไฟลุกท่วม”

ข้อมูลอ้างอิง: http://www.andamanguide.com/thailand_news/news_1_1124.html

สถานการณ์ที่ 2

ภาพประกอบจาก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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“เร่งมือกู้ ล�าตะคอง 

น�้าเป็นพิษ ปลาลอยตายนับแสน”

   เหตุการณ์ปลาในลำาตะคองตายลอยแพนับแสนตัว เจ้าหน้าที่ เทศบาล 

นครราชสีมาต้องรีบขนไปฝังกลบเป็นการเร่งด่วน ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ซึ่ง 

อาศัยอยู่ริมน้ำาลำาตะคอง ชุมชนตรอกสำาโรงจันทร์ และชุมชนหมู่บ้านวีไอพี พบว่า มี 

ปลานานาพันธุ์ลอยตายเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะที่เน่าตายหลายร้อยตัวกำาลังมีไข่ 

อยู่เต็มท้อง ทั้งปลาตะเพียน ปลากราย ปลานิล ปลาสูบ ปลาข้าว ปลาหมอ รวมทั้ง 

ปลาตัวเลก็ตวัน้อยอกีมากมาย ขึน้อดืเนา่สง่กลิน่เหมน็คละคลุง้ไปทัว่บรเิวณรมิลำาตะคอง 

สองฝั่ง เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

  สาเหตุของปลาตายในครั้งน้ี อาจมาจากการล้างโรงงานผลิตน้ำาแข็งหลอดแห่ง 

หนึ่ง และยังพบน้ำามันเครื่องเจือปนอยู่ในน้ำาเป็นจำานวนมากอีกด้วย นายกเทศมนตรี 

นครราชสีมา กล่าวว่า “เรื่องที่เกิดขึ้นเรากำาลังแก้ปัญหากันอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ อยาก 

ฝากไปยังพี่น้องประชาชนสองฝั่งลำาตะคองว่า ห้ามนำาปลาที่ลอยตายไปบริโภค 

รวมทั้งห้ามนำาไปจำาหน่าย หรือนำาไปแปรรูปอย่างเด็ดขาด”

 นกัวชิาการ สำานกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่11 นครราชสีมา รายงานวา่ จากการตรวจวดั

ค่าออกซิเจนละลายน้ำาในลำาตะคอง บริเวณหลังโรงงานผลิตน้ำาแข็งหลอด พบว่า                            

 ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สถานการณ์ที่ 3
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 ข่าวที่นักเรียนได้อ่านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเมืองของเรา เป็นเรื่องใกล้ตัว

และอาจเกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวได้ นักเรียนจึงควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำาแนะนำา 

และเรียนรู้วิธีป้องกันอันตรายจากสารเคมีและวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง เพื่อช่วยป้องกัน

ตนเองและผู้อื่นไม่ให้ได้รับอันตรายจากสารเคมี หรือช่วยลดการบาดเจ็บให้น้อยลง

การป้องกันอันตรายจากสารเคมี

 การได้รับอันตรายจากสารเคมี สาเหตุสำาคัญ 

มาจากการสัมผัสสารเคมีอันตรายหรืออยู่ในบริเวณ 

ที่เกิดอุบัติเหตุโดยไม่ทราบว่ามีสารเคมีแพร่กระจาย 

อยู่ ไม่รู้วิธีป้องกันอันตราย และไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัว 

อย่างไรเพื่อให้ตนเองปลอดภัย ดังนั้น นักเรียนจึงต้อง 

อ่านฉลาก และสังเกตสัญลักษณ์สื่อถึงอันตรายของ 

สารเคมีซึ่งติดอยู่บนภาชนะบรรจุ เช่น ขวด ถัง กล่อง 

เป็นต้น หรือป้ายที่ติดข้างรถยนต์หรือรถบรรทุก และ 

ทำาตามข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

 สังเกตสัญลักษณ์ที่ฉลากบนภาชนะบรรจุหรือป้ายข้างรถว่าเป็นสารเคมีอันตราย 

ชนิดใด 

คา่ออกซเิจนละลายน้ำานอ้ยเกินกวา่คา่มาตรฐานท่ีปลาจะดำารงชวีติอยูไ่ด ้โดยคา่ออกซเิจน 

ทีพ่บมคีา่เพยีง 0.9 มลิลกิรมัตอ่ลติร ซึง่หากคา่ออกซเิจนในน้ำาต่ำากวา่ 2 มลิลกิรมั ตอ่ลติร 

ก็ทำาให้ปลาตายแล้ว

   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน 

น้ำาแข็ง ท่ีตั้งอยู่ริมลำาน้ำาตะคอง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของโรงงานยอมรับว่า ก่อนหน้าน้ีมี 

แอมโมเนียบางส่วนรั่วลงลำาตะคองจริง อย่างไรก็ตาม ต้องรอการตรวจสอบว่า ใช่สาเหตุ

การตายของปลาจำานวนมากหรือไม่ หากพบว่าโรงงานผลิตน้ำาแข็งหลอดเป็นสาเหตุจริง  

ก็จะมีการแจ้งความดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง: http://www.thairath.co.th/content/edu/276475
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หากพบสญัลักษณ์

 การป้องกัน

  ต้องอ่านฉลาก เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

  สวมถุงมือ รองเท้า เสื้อคลุม และหน้ากากทุกครั้งที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์

  ห้ามรับประทานอาหารและดื่มน้ำาระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์

  ห้ามแบ่งสารเคมีใส่ภาชนะบรรจุอื่น

  ไม่สัมผัสภาชนะบรรจุสารเคมีที่ชำารุด หรือสารที่รั่วไหล

 การเก็บรักษา

  บรรจุสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท 

  เก็บให้มิดชิดห่างจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง   

 การปฐมพยาบาล

 เมื่อมีผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี ควรรีบนำาส่งแพทย์ทันที แต่ในระหว่างการเตรียม 

เดินทางไปพบแพทย์ ควรได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสียก่อนเพื่อช่วยลดความเจ็บป่วย 

ลดโอกาสพิการ และเสียชีวิตได้ อย่าลืมเก็บภาชนะท่ีบรรจุสารพิษหรือสารเคมีท่ีอาจตกหล่น 

หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงมาให้แพทย์ด้วย

  ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการสูดดม ให้ย้าย 

ผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และรีบนำาส่งแพทย์โดยเร็ว

  ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการรับประทาน  

   ต้องทำาดังนี้

   1. ทำาให้สารเคมีเจือจาง โดยให้รีบบ้วนน้ำา 

ล้างปาก แล้วดื่มน้ำาตาม หรือถ้าดื่มนม 

จะดีมาก เพราะจะช่วยเคลือบและป้องกัน 

อันตรายต่อกระเพาะอาหาร  
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 แต่ห้ามทำาให้อาเจียน ในกรณีต่อไปนี้

  ผู้ป่วยหมดสติ

  ผู้ป่วยมีสุขภาพไม่ดี เช่น โรคหัวใจ

  ได้รับสารพิษที่กัดกร่อนเนื้อเยื่อ เช่น กรด หรือด่างอย่างแรง

  ได้รับสารพิษพวกน้ำามันปิโตรเลียม เช่น น้ำามันก๊าด น้ำามันเบนซิน

  ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีทางผิวหนัง ให้ล้าง 

ผิวหนังด้วยน้ำาสะอาดในบริเวณที่ถูกสารเคมี เพื่อล้างออกหรือทำาให้ 

เจือจาง ถ้าสารเคมีหกรดเสื้อผ้าให้รีบถอดเสื้อผ้าออกก่อน ห้ามใช้ 

สารแก้พิษใดๆ ราดลงไปบนผิวหนังเพราะอาจเกิดความร้อนจากปฏิกิริยาเคมี 

ทำาให้แผลกว้างและเจบ็มากขึ้น

   ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีทางตา ให้ล้างตาด้วย 

น้ำาสะอาดทันที โดยเปิดเปลือกตาข้ึนให้น้ำาไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที  

ป้ายขี้ผึ้งป้ายตา แล้วรีบนำาส่งแพทย์โดยเร็ว ห้ามใช้สารเคมีแก้พิษใดๆ 

ทั้งสิ้น

หากพบสญัลักษณ์     

 การป้องกัน

  ต้องอ่านฉลาก ข้อควรปฏิบัติอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

  ใช้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก

  ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟหรือความร้อน                      

  ห้ามจุดไม้ขีดไฟ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ไวไฟ หรืออยู่ใกล้ลูกโป่ง

  ไม่เล่นพลุหรืออยู่ใกล้คนเล่นพลุ 

   2. ทำาให้อาเจียน โดยใช้นิ้วล้วงคอ หรือให้ดื่มน้ำาเกลืออุ่นๆ หรือทั้งดื่มน้ำาเกลือ

ทั้งล้วงคอ  

   3.  รีบนำาส่งแพทย์โดยเร็ว 
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  ห้ามเผาหรือเจาะภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์

  เมื่อได้กลิ่นก๊าซรั่วให้รีบปิดวาล์ว ห้ามเปิดปิด 

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เปิดประตูหน้าต่างให้ก๊าซ 

ระบายออก

 การเก็บรักษา

  เก็บใหห้า่งจากแสงแดด และไมเ่กบ็ในทีอ่ณุหภมูสิงู 

เกิน 50 องศาเซลเซียส

  เก็บให้ห่างจากบริเวณที่อาจติดไฟ

  เก็บให้ห่างจากเด็ก

 การปฐมพยาบาล

 เมื่อพบคนที่มีบาดแผลไฟไหม้ ควรรีบให้การช่วยเหลือ 

ก่อนส่งโรงพยาบาล ดังนี้

 1. ถอดเสื้อผ้า หรือตัดออกเป็นชิ้นๆ จากบริเวณที่ 

ถูกไฟไหม้ แต่ถ้าเสื้อผ้าติดกับบาดแผลก็ไม่ต้องดึงออก ถ้ามี 

กำาไล หรือแหวน ควรถอดออก หากปล่อยไว้ นิ้วหรือข้อมือ 

อาจบวมทำาให้ถอดออกยาก

 2.   รีบใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำาเย็นหรือน้ำาแข็งประคบบริเวณ 

ท่ีมีบาดแผล เพ่ือลดอาการปวดแสบปวดร้อนและไม่ให้เน้ือเย่ือ 

ถูกทำาลายมากข้ึน หรือใช้วุ้นว่านหางจระเข้วางปิดท่ีบาดแผล 

ไฟไหม้ อย่าใช้ยาสีฟัน น้ำาปลา หรือยาหม่องทา

 3. ปิดแผลด้วยผ้ากอซ หรือผ้าสะอาด

 4.   รีบไปพบแพทย์   
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การป้องกันอันตรายจากสารเคม ี

 ต้องอ่านฉลาก	 สังเกตสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี 
ข้อมูลบนฉลาก	และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด	 เช่น	ต้องสวมถุงมือ	รองเท้า	 
เส้ือคลุม	 ไม่อยู่ใกล้เปลวไฟ	 ใช้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก	 เมื่อได้กลิ่นก๊าซรั่ว 
ให้รีบปิดวาล์ว	ห้ามเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด	 ไม่ทิ้งภาชนะที่ใช้แล้ว 
รวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป	ไม่เผา	หรือทิ้งลงแหล่งน้�าสาธารณะ	เป็นต้น

การปฐมพยาบาล

	 เม่ือมีผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี	ควรรีบน�าส่งแพทย์ทันที	เก็บภาชนะ 
ท่ีบรรจุสารเคมีมาให้แพทย์ด้วย	 ระหว่างการเตรียมเดินทางไปพบแพทย์ 
ควรปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เสยีกอ่น	 ถา้ผูป้ว่ยสดูดมสารเคมใีหย้า้ยผูป่้วยไปที่
มีอากาศบริสุทธิ์	ถ้ารับประทาน	ให้รีบบ้วนน้�าล้างปาก	ถ้าสารเคมีสัมผัสทาง
ผิวหนัง	 ให้ล้างผิวหนังด้วยน้�าสะอาด	ถ้าหกรดเสื้อผ้าให้รีบถอดเสื้อผ้าออก	
เมื่อพบคนที่มีบาดแผลไฟไหม้	 ให้ถอดเสื้อผ้าเครื่องประดับ	 ใช้ผ้าสะอาดชุบ 
น้�าเย็นหรือน้�าแข็งประคบบาดแผล	ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด

หากพบสญัลักษณ์  

 การป้องกัน

 1. อย่าทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วรวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

 2. ไม่นำาไปใช้บรรจุสิ่งของอื่นๆ 

 3. ไม่นำาไปเผา ฝังดิน หรือทิ้งลงท่อระบายน้ำา หรือแหล่งน้ำาสาธารณะ 

 4. รวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่เฉพาะแยกจากที่พักอาศัย ให้ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเดิม 

รอการเก็บไปกำาจัด หรือฝังกลบอย่างถูกวิธี 

นักเรียนทราบไหมว่า	หากน้�ายาล้างห้องน้�า
หกรดมือของนักเรียน	ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
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คณะผู้พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ 

คณะที่ปรึกษา
  นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   
  ดร.เบญลักษณ์ น้ำาฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ 
   สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       
คณะผู้จัดทำา
  สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ
  ภญ.อมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี
   กองแผนงานและวิชาการ
  ภญ.ดร.ออรัศ คงพานิช เภสัชกรชำานาญการ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติ
   ด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ
  ภญ.ดร.ใจพร พุ่มคำา เภสัชกรชำานาญการ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติ
   ด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ 
  ภญ.พิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติ
   ด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ

  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นางรัตนวิภา ธรรมโชติ นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ
    สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร
  นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ ครูชำานาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
  นายอุเทน เจียวท่าไม้ ครูชำานาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
  นายวงษ์เทพ ฉัตรสุริยวงศ์ ครูชำานาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
   
  นักวิชาการอิสระ
  นางสาวศรินทร เศรษฐการุณย์ นักวิชาการด้านการศึกษา



คลิกสารบัญ



คลิกสารบัญ


