สาระนารูเกี่ยวกับผลิตภัณฑวัตถุอันตรายสําหรับผูสูงวัย
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย เปนผลิตภัณฑทอี่ ยูในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สวนใหญเปนผลิตภัณฑที่ใชใน
ครัวเรือน ไดแก ผลิตภัณฑกาํ จัดแมลง ผลิตภัณฑทําความสะอาด ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค แตที่จะ
กลาวถึงในคูมอื เลมนี้เปนผลิตภัณฑบางประเภทที่มกี ารใชบอ ย และอาจกอใหเกิดอันตรายหากใช
ผิดวิธีหรือขาดความระมัดระวังในการใช
เนื่องจากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายมีความหลากหลายในรูปแบบ สวนประกอบ และประเภท
ของการนําไปใช จึงมีขอ แนะนําเบื้องตนในการใชวตั ถุอันตรายอยางมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย ดังนี้
1. ใหเลือกใชผลิตภัณฑเทาที่จาํ เปน ไมใชอยางพร่ําเพรื่อ
2. อานคําแนะนําฉลากผลิตภัณฑหรือใบแทรกใหเขาใจกอนการใช บนฉลากจะมี
คําแนะนําการใช การเก็บรักษา คําเตือน และการแกพิษเบื้องตน
3. เก็บผลิตภัณฑวัตถุอันตรายไวในที่มดิ ชิด หางจากเด็ก อาหาร สัตวเลี้ยง เปลวไฟ และ
ความรอน
4. ภาชนะที่ใชหมดแลว หามทิง้ ลงในแมน้ํา คู คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ และหามเผา
ทําลาย ควรแยกทิ้งในที่ทิ้งขยะใหเรียบรอย
1. ผลิตภัณฑฉดี พนกําจัดยุงและแมลง ในบานเรือน
ผลิตภัณฑฉีดพนกําจัดยุง และแมลงในบานเรือนมีทั้งแบบฉีดพนอัดกาซและแบบฉีดพนธรรมดา
สารออกฤทธิ์ที่ใชสวนใหญเปนสารเคมีปองกันกําจัดแมลงในกลุมไพรีธรอยด ซึ่งอาจมีสวนผสม
ของสารกลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต
1.1 ความเปนพิษและอาการเกิดพิษ
ทานอาจไดรับพิษจากการใชผลิตภัณฑประเภทนี้จากการสูดหายใจเอาละอองสารเขาไป
ขณะที่ทําการฉีดพนจากการดูดซึมผานผิวหนังในกรณีผลิตภัณฑมกี ารรั่วไหลหกเปรอะเปอนเสื้อผา
หรือผิวหนัง หรือจากการกินเขาไป เชน การกินอาหาร หรือดื่มน้ําที่ปนเปอนสาร หรือใชมือที่
เปอนสารเคมีหยิบจับอาหาร
อาการเกิดพิษที่อาจพบเห็นได ที่ไมรุนแรงในกรณีที่ไดรบั สารในปริมาณเพียงเล็กนอย คือ
อาการคัน ผื่นแดงตามผิวหนัง จามหรือคัดจมูก ออนเพลีย มึนงง ใจสัน่ มีเหงื่อ วิงเวียน และตาพรา
ถาอาการรุนแรงในกรณีทไี่ ดรับสารในปริมาณมาก เชน กินเขาไปตรงๆ จะมีอาการ ใจเตนเร็ว

คลื่นไส อาเจียน เหนื่อยหอบ กลามเนื้อเตน กระตุกทีใ่ บหนา แขนขาสั่นและกระตุก ตามัว หายใจ
ขัด หายใจชาลง และอาจทําใหหมดสติได
1.2 คําแนะนําในการใชผลิตภัณฑอยางปลอดภัย
กรณีฉีดพนแมลงบิน เชน ยุง
1. กอนใชใหคนและสัตวเลี้ยงออกจากหองนั้นกอน
2. ในกรณีฉีดพนแมลงบินในหอง เชน ยุง ใหปดประตูหนาตางใหเรียบรอย
3. ในการฉีดพนใหใชผาปดปากปดจมูก เขยากระปองเล็กนอยแลวฉีดขึน้ ขางบนหองทัง้
4 ดาน
4. ใชเวลาในการฉีดพนใหนอยที่สุด ประมาณ 15 วินาที เสร็จแลวใหออกจากหองนั้น
ปดประตูประมาณ 15 – 20 นาที แลวจึงเปดระบายอากาศ
5. ในกรณีที่ฉีดนอกหอง หรือที่โลง ใหฉีดขณะที่ลมสงบเทานั้น
กรณีฉีดกําจัดแมลงคลาน เชน มด แมลงสาบ
1. ใหฉีดตามซอกมุม ใตตู หรือทางที่แมลงเดินผานเทานั้น
คําแนะนําเพิ่มเติม
1. อยาฉีดพนผลิตภัณฑในที่ที่มีอาหาร น้ํา หรือ เครื่องดื่มวางอยู เพราะจะทําให
ปนเปอ นได
2. ภายหลังจากที่ฉีดพนเสร็จแลวใหลางมือใหสะอาดดวยน้ําสบูทุกครัง้
3. อยาฉีดพนในหองที่มีเด็กออน หรือผูปวย
4. เก็บผลิตภัณฑใหมิดชิด ใหพนมือเด็ก สัตวเลี้ยง และแยกเก็บจากอาหาร ยา เครือ่ ง
สําอาง
5. ภาชนะที่ใชหมดแลว ใหแยกทิ้งในที่ทงิ้ ขยะ หามเผาไฟ เพราะจะทําใหระเบิดได
1.3 การแกพิษเบื้องตน
1. หากสารเคมีรั่ว หก ถูกผิวหนังใหลางออกหรืออาบน้าํ ชําระรางกายใหสะอาด ถาเปอน
เสื้อผาใหรีบถอดออกแลวเปลี่ยนใหมทนั ที
2. หากเขาตา ใหรีบลางดวยน้ําจํานวนมากๆจนอาการระคายเคืองทุเลา ถาไมทุเลาใหไป
พบแพทย
3. หากสูดดมจนมีอาการวิงเวียน คลื่นไส ใหออกจากบริเวณนั้น และใหไปอยูใ นบริเวณที่
อากาศระบายเพียงพอ
4. ในกรณีที่กนิ เขาไป ผลิตภัณฑสว นใหญ หามทําใหอาเจียน และใหรีบนําผูปวยสงแพทย
ทันทีพรอมภาชนะบรรจุ หรือฉลากรายละเอียดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ
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อยางไรก็ตาม ควรอานฉลากและเอกสารกํากับผลิตภัณฑเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีวิธีการแกพิษที่
แตกตางออกไปในบางผลิตภัณฑ
2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดหองน้ํา
ผลิตภัณฑประเภทนี้มกั ประกอบดวยสารลดแรงตึงผิว หรือสารประเภทกรด หรือสาร
ประเภทดาง หรือเปนสวนผสมระหวางสารเหลานี้ บางผลิตภัณฑอาจเปนกรดแก บางผลิตภัณฑเปน
ดางแก ซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดกรอนสูง
2.1 ความเปนพิษและอาการเกิดพิษ
อาการพิษมักเกิดจากสารเคมีประเภทกรดและดาง เนื่องจากมีฤทธิ์กัดกรอน ทําใหเกิด
อาการปวดแสบปวดรอน ระคายเคือง ไหมบริเวณที่สัมผัส แตถารับประทานเขาไปจะทําใหปวด
รอนภายในปาก คอ ทอง และทางเดินอาหารอักเสบ มีอาการอาเจียน อาจถายเปนเลือด บางราย
หลอดเสียงอาจถูกทําลายทําใหเสียงแหบแหง หากสูดดมไอควันของสารจะทําใหสาํ ลักไอ ปวด
ศีรษะ ออนเพลีย แนนหนาอก และระคายเคืองจมูก ทางที่อาจไดรับสัมผัสสารจากการใชปกติ
ทั่วไป คือ ทางผิวหนัง
2.2 คําแนะนําในการใชผลิตภัณฑอยางปลอดภัย
1. อานคําแนะนําในการใชบนฉลากผลิตภัณฑใหละเอียด เนื่องจากผลิตภัณฑประเภทนี้มี
หลากหลายรูปแบบ บางชนิดเปนชนิดเขมขนตองทําการเจือจางกอน
2. ขณะใชควรสวมถุงมือยาง รองเทายาง
3. ภายหลังการใชควรลางถุงมือยาง รองเทายาง และมือดวยน้ําและสบูทุกครั้ง
4. เก็บผลิตภัณฑใหมิดชิด เก็บใหพนมือเด็ก สัตวเลี้ยง และแยกเก็บจากอาหาร ยา
เครื่องสําอาง
2.3 การแกพิษเบื้องตน
1. หากถูกผิวหนังใหลางออกดวยน้ําจํานวนมากๆ ถาเปอนเสื้อผาใหรีบถอดออกแลว
อาบน้ําชําระรางกายใหสะอาดดวยสบู
2. หากเขาตา ใหรีบลางดวยน้ําจํานวนมากๆจนอาการระคายเคืองทุเลา ถาไมทุเลาใหไป
พบแพทย
3. หากสูดดมไอควัน ใหออกจากบริเวณนัน้ และใหไปอยูในบริเวณที่อากาศระบาย
เพียงพอ
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3. ในกรณีที่กนิ เขาไป หามทําใหอาเจียน ใหดื่มน้ําหรือนมปริมาณมากๆ แลวรีบนําผูปวย
สงแพทยทันที พรอมภาชนะบรรจุ หรือฉลากรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
3. ผลิตภัณฑกาว
ผลิตภัณฑกาว หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา “ กาวตราชาง” ผลิตภัณฑประเภทนี้
ประกอบดวยสารกลุม Alkyl cyanoacrylate มีคุณสมบัติในการยึดติดแนน และแหงเร็ว ใชในการ
ติดวัสดุตางๆ เวลาใชงานจึงตองใชดวยความรวดเร็ว และใชดว ยความระมัดระวัง
3.1 ความเปนพิษและอาการเกิดพิษ
อันตรายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑประเภทนี้ เกิดจากคุณสมบัติในการยึดติด และแหงเร็วของ
ผลิตภัณฑ กลาวคือ ถาสัมผัสถูกที่ใดก็จะแหงติดทันที ไมวาจะเปนวัสดุ หรือผิวหนัง เชน ถาถูก
นิ้วก็จะทําใหนิ้วติดกันได ถาเผลอเอาไปหยอดตาอาจทําใหเปลือกตาติดกันได อันตรายที่เกิดจึง
เกิดจากการพยายามดึงหรือแยกสวนที่ติดกันออกและทําใหเกิดบาดแผล
3.2 ขอควรระวังในการใชผลิตภัณฑ
1. ระวังอยาใหเขาตา ถูกผิวหนัง เพราะจะทําใหเกิดอาการระคายเคือง หรือยึดติดกันอยาง
รวดเร็ว
2. หากถูกผิวหนัง อยาพยายามดึงหรือแยกรอยที่ติดออก ใหลางดวยน้ําจํานวนมากๆ หรือ
ลางออกดวยน้าํ ยาลางเล็บ
3. หากเขาตา ใหรีบลางดวยน้ําอุนสะอาดแลวรีบไปพบแพทย ในกรณีที่เปลือกตาติดกัน
อยาพยายามดึงหรือแยกเปลือกตาที่ติดกันออกในทันที ถาหากมีเศษกาวที่แข็งตัวแลว พยายามอยา
ขยี้ตา ใหลางตาตามปกติแลวรีบไปพบแพทย

4

