อันตรายจากการนําผลิตภัณฑจุดกันยุงไปใชในทางที่ผิด

กลุมควบคุมวัตถุอันตราย
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลิตภัณฑจุดกันยุงเปนผลิตภัณฑปองกันและ
กําจัดยุงในบานเรือนที่เปนที่นิยมใชเนื่องจากมีราคาไม
สูงมาก มีประสิทธิภาพดีพอสมควร และหาซื้อไดงาย
ผูใชผลิตภัณฑมักไมทราบวาผลิตภัณฑจุดกันยุงมีสาร
ออกฤทธิ์ กําจั ดแมลงซึ่งจัดเปนวัตถุอันตรายเปนสวน
ประกอบ หากใชผิดวิธีหรือนําไปใชผิดวัตถุประสงคก็
อาจทําใหเกิดอันตรายแกผูใชได ทั้งนี้ระดับความเปน
อั น ตรายจะขึ้ น กั บวิ ธี การนําเข าสู ร างกาย ชนิ ดและ
ขนาดของสารกําจัดแมลงที่เปนสารออกฤทธิ์และสาร
เคมีอื่นที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ
ประเด็ น ที่ น าเป น ห วงคื อการพบว า มีการนํา
ผลิตภัณฑจุดกันยุงไปใชในทางที่ผิดและวิธีที่นําไปใช
มีโอกาสเสี่ยงอันตรายรายแรง ไดแก การนําไปใชเปน
สวนผสมในเครื่องดื่มเสพติด ดวยเหตุนี้สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาจึงไดจัดทําเอกสารขอมูลความรู
ชุดนี้ขึ้นเพื่อเปนการเผยแพรขอควรรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
จุดกันยุงและอันตรายจากสารออกฤทธิ์กําจัดแมลงใน
ผลิตภัณฑ เพื่อใหผูใชผลิตภัณฑมีความรูความเขาใจที่
ถูกตองตอผลิตภัณฑและสนับสนุนใหเกิดการใชผลิต
ภัณฑอยางถูกตองและปลอดภัย
ชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑจุดกันยุง
ผลิตภัณฑจุดกันยุงมีลักษณะเปนขดกลม
หรือแทงคลายธูป เมื่อจุดไฟจะใหสารออกฤทธิ์ปองกัน
และกําจัดยุง ผลิตภัณฑจุดกันยุงประกอบดวย สารออก
ฤทธิ์กําจัดแมลง ขี้เลื่อย ผงกะลา ไมบงหรือผงแปง สี
น้ําหอม และสารกันเสีย สําหรับสารออกฤทธิ์มีทั้งที่
เปนสารเคมีสังเคราะห เชน สารในกลุมไพรีทรอยด
(pyrethroids) และที่เปนสารสกัดจากธรรมชาติ เชน
ตะไครหอม เปนตน

ไพรีทรอยด: วัตถุอันตรายในผลิตภัณฑจุดกันยุงและ
การกํากับดูแลของภาครัฐ
สารออกฤทธิ์ปองกันกําจัดแมลงในผลิตภัณฑ
จุ ดกั น ยุ ง มั กเป น สารในกลุ มไพรี ทรอยด ได แก dallethrin, esbiothrin, transfluthrin และ metofluthrin
เปนตน ไพรีทรอยดเปนกลุมสารเคมีสังเคราะหที่เลียน
แบบสารสกัดจากธรรมชาติไพรีทรัม (pyrethrum) หรือ
ไพรี ท ริ น (pyrethrins) ที่ พ บในพื ช ตระกู ล ดอก
เบญจมาศ (chrysanthemum flowers)
ไพรีทรอยดออกฤทธิ์กําจัดแมลงไดอยางรวด
เร็ว แตมีความเปนพิษตอคนคอนขางต่ําและสลายตัวได
อยางรวดเร็วในสิ่งแวดลอม ไพรีทรอยดมีพิษรายแรง
ตอปลา จึงควรระมัดระวังและปองกันการรั่วไหลลงสู
แหลงน้ํา ปจจุบันนิยมใชไพรีทรอยดเปนสารออกฤทธิ์
สําคัญในผลิตภัณฑกําจัดยุงและแมลงในบานเรือนทั้ง
ในรูปแบบของผลิตภัณฑจุดกันยุง แผนหรือของเหลว
บรรจุขวดที่ใชกับเครื่องไฟฟา และผลิตภัณฑฉีดพน
ไพรีทรอยดจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู
ผลิต นําเขา หรือสงออก ตองขอขึ้นทะเบียนและขอ
อนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ จุ ด กั น ยุ ง ต อ งได รั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
มอก.309-2525 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุต
สาหกรรมจึงจะจําหนายได
อันตรายจากไพรีทรอยด
ไพรีทรอยดออกฤทธิ์กําจัดแมลงโดยรบกวน
การทํางานของระบบประสาทที่ชองโซเดียม (sodium
channel) ของเซลล ประสาท ทําให แ มลงบิ นเป น

-2อัมพาตอยางรวดเร็ว แมลงไวตอการเกิดพิษจากไพรีท
รอยดมากกวาคน อาการพิษในคนเกิดจากผลตอระบบ
ประสาทและขึ้นกับชนิดและปริมาณของไพรีทรอยดที่
เขาสูรางกาย ระยะเวลาที่ไดรับและวิธีการเขาสูรางกาย
ไพรี ทรอยด สามารถเขาสูรางกายไดโดยการ
กิ น และโดยการหายใจเอาอากาศที่ มีไ พรี ทรอยดปน
เปอน การดูดซึมผานทางผิวหนังเปนไปไดนอย เมื่อ
ถูกดูดซึมเขาสูรางกายไพรีทรอยดสามารถกระจายไปสู
เนื้อเยื่อไขมันและระบบประสาท ไพรีทรอยดและเมตา
บอไลต (metabolites) หรืออนุพันธจากการเปลี่ยน
แปลงทางชีวภาพในรางกาย จะถูกขับออกจากรางกาย
อยางรวดเร็วผานทางปสสาวะเปนหลัก การศึกษาใน
สัตวทดลองพบวาไพรีทรอยดถูกกําจัดออกจากรางกาย
ภายใน 4-12 วัน โดยพบปริมาณการกําจัดออกมากที่
สุดภายใน 12-48 ชั่วโมงแรกหลังจากไดรับทางการกิน
ไพรี ทรอยด จ ะอยู ใ นร า งกายนานขึ้ น หากได รั บใน
ปริมาณมากหรือเปนระยะเวลานาน
โดยปกติจะไมพบอาการพิษจากไพรีทรอยด
ในขนาดที่ ป รากฏในสิ่ ง แวดล อ มหรื อ จากการใช
ผลิตภัณฑกําจัดแมลงที่มีไพรีทรอยดเปนสวนประกอบ
ในขนาดและวิธีการใชปกติ อาการพิษเฉียบพลันจาก
การกินไพรีทรอยด ไดแก เจ็บคอ กลืนลําบาก คลื่นไส
อาเจียน ปวดทอง มึนงง และปวดศีรษะ อาการเหลานี้
อาจคงอยูเปนเวลาหลายชั่วโมง หากไดรับไพรีทรอยด
ในปริ มาณมากจะทําให ก ล า มเนื้อกระตุก เหนื่อยลา
การรับรูตอสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ชัก และ
หมดสติ พบรายงานการเสียชีวิตจากการกินไพรีทรอยด
อาการพิษอื่นๆ ที่พบ ไดแก อาการแพทางผิวหนังและ
อาการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ

3. อยาจุดผลิตภัณฑจุดกันยุงในหองที่มีเด็กออนหรือ
ผูปวย หรือในที่อับไมมีอากาศถายเท หรือรมถูก
อาหาร
4. อยาจุดผลิตภัณฑจุดกันยุงใกลวัตถุที่ติดไฟงาย
5. ลางมือทุกครั้งหลังหยิบจับผลิตภัณฑจุดกันยุง
6. เก็บในที่แหง อยาใหถูกแสงแดด และใหพนจาก
เด็ก อาหาร และสัตวเลี้ยง

วิธีลดความเสี่ยงอันตรายจากการใชผลิตภัณฑจุดกันยุง
1. อานฉลากและปฏิบัติตามวิธีการใช การเก็บรักษา
และคําเตือนตามที่ระบุบนฉลากอยางเครงครัด
2. ไมใชโดยวิธีที่นอกเหนือหรือในขนาดที่เกินกวาที่
ระบุบนฉลาก
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อันตรายจากการใชผลิตภัณฑจุดกันยุงไปในทางที่ผิด
จากที่ปรากฏเปนขาววามีการนําผลิตภัณฑจุด
กันยุงไปใชเปนสวนผสมของเครื่องดื่มเสพติด “สี่คูณ
รอย” และ “วัน ทู คอล” ซึ่งแพรระบาดในกลุมวัยรุน
และแรงงานต า งด า วในเขตพื้นที่ภาคใต โดยใชเปน
สวนผสมรวมกับใบกระทอม ยาแกไอ วัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท และน้ําอัดลมจําพวกโคลา กาแฟ
หรื อ นมเปรี้ ย ว โดยอ า งว า ทําให ผู เสพเกิ ดอาการคึก
คะนอง มึนเมา เคลิบเคลิ้ม ใจลอย ขาดสติ มีความกลา
ไมเปนตัวของตัวเอง และถูกชักจูงใหทําสิ่งตางๆ ได
งาย
ถึ ง แม ข ณะนี้ จะยังไมทราบจุดมุงหมายที่แน
ชั ดของการใส ผลิ ตภั ณฑ จุดกั นยุ ง หรือคุณสมบัติการ
เป นสารเสพติดของสวนประกอบที่มีอยูในผลิตภัณฑ
จุดกันยุง แตจากความเปนอันตรายของไพรีทรอยดซึ่ง
เปนสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑจุดกันยุง เมื่อผูเสพดื่ม
เข า ไปจึ ง มี โอกาสเกิ ดอันตรายตอระบบประสาทจาก
พิ ษ ของไพรี ทรอยดและอาจรวมทั้งอันตรายจากสวน
ประกอบอื่นในผลิตภัณฑจุดกันยุง รวมกับการเกิด
อันตรายตอสุขภาพและจิตประสาท และโอกาสเกิดการ
ติดยาทั้งทางกายและจิตใจจากยาเสพติดและวัตถุออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนสวนประกอบในสูตร

