ความรูเกี่ยวกับสารอันตราย 1 ในบาน
สารทั้งหลายที่อยูรอบตัวเรามีโอกาสเปนสารพิษไดทั้งนั้นหากเราไดสัมผัสในปริมาณที่มาก
เกินไป เพราะฉะนั้นเราจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสารเหลานั้นกอนนํามาใช
สารอันตรายถูกนํามาใชในกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งผลิตภัณฑ
ตาง ๆ ที่ใชในอาคารบานเรือนมีหลายประเภทเมื่อนําไปใชไมถูกตองจะทําใหสารพิษเขาสูรางกายได

1. ผลิตภัณฑกําจัดแมลงทีใ่ ชในบานเรือน
ผลิตภัณฑกําจัดแมลงมีใชแพรหลายทั่วไปในอาคารบานเรือนนั้นมีหลายประเภทและมีรูปแบบ
ตาง ๆ กัน ผลิตภัณฑที่มีแนวโนมวามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน คือ
1) ผลิตภัณฑกําจัดแมลงชนิดฉีดพน (สเปรย) และชนิดของเหลว

2) ผลิตภัณฑกําจัดแมลงชนิดเปนผงหรือแทง
3) ผลิตภัณฑประเภทใชไลยุงและแมลงรบกวนตาง ๆ
4) ผลิตภัณฑปองกันกําจัดลูกน้ํายุงลาย
ปญหาความเปนพิษที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการนําไปใชโดยขาดความระมัดระวัง
ไมอาน
รายละเอียดกอนใช ขาดความรอบคอบในการเก็บรักษา หรือใชผิดวัตถุประสงค เชน กินเพื่อประชดชีวิต
หรือประมาทเก็บรวมไวกับอาหาร อาการพิษที่เกิดขึ้นกับคนนั้นขึ้นอยูกับชนิดของสารเคมีกําจัดแมลงที่
ไดรับ โดยแบงสารเคมีกําจัดแมลงออกเปนกลุมใหญ ๆ ได 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 คือ กลุมฟอสเฟตอินทรียและกลุมคารบาเมต
อาการพิษเฉียบพลัน คือ ทําใหมีอาการคลื่นไส อาเจียน น้ําตาน้ําลายไหล เหงื่อออก ทองเดิน
มานตาหดตัว เสมหะมาก หลอดลมหดเกร็ง ในรายที่รุนแรงจะมีกระตุกของกลามเนื้อ อัมพาตของ
กลามเนื้อหายใจ ชัก และหมดสติ
กลุมที่ 2 คือ กลุมพัยรีทอยด เปนสารสังเคราะหเลียนแบบสารเคมีจากพืช
โดยทั่วไปจะทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย นอกจากนี้ ยังทําใหผิวหนัง
บวมแดง เยื่อจมูกอักเสบ บางรายจะมีอาการกลามเนื้อกระตุก และชักได
กลุมที่ 3 คือ กลุมคลอรีนอินทรีย
มักทําใหเกิดอาการกระสับกระสาย วิงเวียน เดินเซ สับสน รายที่รุนแรงจะเกิดการกดระบบ
ประสาทและระบบทางเดินหายใจ ทําใหความรูสึกตัวลดลง หายใจลําบากและหยุดหายใจ หัวใจเตน
ผิดปกติ ชัก หมดสติ
1.1 ผลิตภัณฑกําจัดแมลงชนิดฉีดพน (สเปรย) และชนิดของเหลว
ผลิตภัณฑประเภทนี้ ไดแก สเปรยฉีดฆายุง มด แมลงสาบ ที่บรรจุในกระปองโลหะ
ทรงกระบอก มีปุมกดใหสารเคมีออกมาเปนละอองฝอย สวนชนิดที่เปนของเหลว จะบรรจุในกระปอง
โลหะทรงสี่เหลี่ยม เวลาใชจะตองถายใสกระบอกสําหรับฉีด ในแตละผลิตภัณฑมักประกอบดวยสารเคมี
กําจัดแมลงประมาณ 1-4 ชนิด แตอยูใน 3 กลุมใหญขางตน

1.2 ผลิตภัณฑกําจัดแมลงชนิดเปนผงหรือแทง
ผลิตภัณฑประเภทนี้ ไดแก ชอลกขีดฆามด แมลงสาบ, ผงกําจัดเหา, ผงโรยฆามดและแมลง
คลาน สารที่นิยมใชมากในกลุมนี้ คือ สารเคมีกําจัดแมลงในกลุมพัยรีทอยด
1.3 ผลิตภัณฑประเภทที่ใชไลยุงและแมลงรบกวนตาง ๆ
ผลิตภัณฑประเภทนี้ ไดแก ยาจุดกันยุง, ยาทากันยุง, แผนไลยุงและแมลงบินที่ใชกับ
เครื่องใชไฟฟา โดยอาศัยหลักการระเหยของสารเคมีเมื่อทากับผิวหนังในรูปของเหลวหรือของแข็งเมื่อ
ถูกความรอน ไมวาจากการจุดไฟหรือความรอนจากเครื่องใชไฟฟา สารเคมีหลักที่ใช คือ สารเคมีกําจัด
แมลงในกลุมพัยรีทอยด

1.4 ผลิตภัณฑปองกันกําจัดลูกน้ํายุงลาย
เนื่องจากไขเลือดออกเปนปญหาที่สําคัญปญหาหนึ่งทางดานการ
สาธารณสุขไทย แตละปยังมีผูเสียชีวิตมากมาย โดยเฉพาะผูที่อยูหางไกล
จากโรงพยาบาล ดังนั้น การปองกันการเพาะพันธุของยุงลาย จึงเปนการ
ปองกันที่ดีที่สุด
สารเคมีที่กระทรวงสาธารณสุขรณรงคใหใชในน้ํา
อุปโภคบริโภคที่ถือวามีความปลอดภัยหากใชในอัตราที่กําหนด
ชนิดที่สําคัญ คือ
ก. ทรายอะเบท ประกอบดวยสารเคมีกําจัดแมลงกลุมฟอสเฟตอินทรีย โดยสารเคมีที่ออก
ฤทธิ์จะมีความเขมขนรอยละ 1 และถูกเคลือบไวดวยเม็ดทราย เวลาใชใหนําไปใสในภาชนะบรรจุน้ํา โดย
จะใชในปริมาณ 20 กรัมตอน้ํา 200 ลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพดีในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย สามารถปองกัน
ไดนานประมาณ 5 สัปดาห โดยมีความเปนพิษต่ําทั้งตอปลา นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนมและคน

ข. สารเคมีเปอรเมทริน เปนสารเคมีกําจัดแมลงกลุมพัยรีทอยด ซึ่งมีความเปนพิษตอคน
ต่ําเมื่อเทียบกับสารเคมีกําจัดแมลงกลุมอื่น แนะนําใหใชสารดังกลาว 15 ไมโครกรัมของสารออกฤทธิ์
ตอน้ํา 1 ลิตร
ค. ผลิตภัณฑแบคทีเรีย บาซิลลัส เธอริงเจียนสิส ซีโรทัยพ เอซ-14 (Bacillus thuringiensis
serotype H-14) ใชไดผลดีโดยเฉพาะเมื่อยุงลายดื้อตอสารเคมี นอกจากนี้ ยังเหมาะที่จะใชสําหรับน้ํา
บริโภค ตลอดจนน้ําที่ใชในการเพาะปลูกพืชผัก แตเนื่องจากผลิตภัณฑแบคทีเรียนี้จะสลายตัวคอนขาง
เร็วในสิ่งแวดลอม จึงตองใสเพิ่มเปนระยะ ๆ ตามอัตรา และเวลาที่กําหนดไวในหลายผลิตภัณฑ

ขอควรปฏิบัติ สําหรับ ผลิตภัณฑกําจัดแมลงที่ใชในบานเรือน
1) ปฏิบัติตามวิธีใชที่ระบุขางภาชนะบรรจุ
2) เลือกใชใหถูกประเภทกับแมลงที่ตองการกําจัด เนื่องจากความรุนแรงและฤทธิ์ตกคาง
ไมเทากัน การใชผิดประเภททําใหไมไดผลเทาที่ควร
3) ขณะใชควรปดปาก-จมูก และหลังใชความลางมือลางหนาดวยสบู
4) เก็บใหมิดชิด ไกลจากมือเด็ก อาหาร ความรอนหรือเปลวไฟ
5) เมื่อพบผูปวยไดรับพิษใหทําตามคําแนะนําการปฐมพยาบาลเบื้องตน แลวรีบนําผูปวย
สงโรงพยาบาลทันที

2. ผลิตภัณฑทํทาํ ความสะอาด
ประเภทผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีใชกันอยางแพรหลายในทุกบานในปจจุบันนี้ มีจุดเริ่มตน
มาจากสบู ซึ่งในอดีตที่ผานมาเราใชสบูในการทําความสะอาดทุกประเภท ตั้งแตทําความสะอาดรางกาย
เสื้อผา ภาชนะรับประทานอาหาร รวมทั้งอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ อันตรายจากสบูนั้น ถาจะพูดถึงในแง
ของความเปนพิษก็จะมีอยูนอยมาก แตถาจะพูดถึงประโยชนการใชงาน สบูก็มีขอจํากัดในการใชงานมาก
พอควร เชน ในกรณีของน้ํากระดาง สบูก็ไมสามารถแตกตัวเปนฟองได ซึ่งก็จะทําใหประสิทธิภาพการ
ทําความสะอาดไมดีพอ ดวยเหตุผลนี้ จึงไดมีการพัฒนาประเภทผลิตภัณฑทําความสะอาดในบานเรือน
เกิดขึ้นตามมา ผงซักฟอก ที่เราคุนเคยกันดี เปนผลิตภัณฑแรก ที่เราพัฒนาขึ้นมาใชงาน แตก็ยังคงใช
ในงานหลายประเภทอยูเหมือนเดิม ทั้งลางจาน ซักผา ขัดพื้น ฯลฯ
ในระยะเวลาตอมาผลิตภัณฑในแตละประเภทถูกพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว
และแยกประเภท
คอนขางหลากหลายตามวัตถุประสงคเฉพาะในการใชงาน เชน สบูอาบน้ํา แชมพูสระผม ครีมนวดผม
หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดเสื้อผา ซึ่งยังสามารถแยกเปน ผงซักฟอก น้ํายาซักแหง น้ํายาขจัดคราบ
สกปรกและรอยเปอนตาง ๆ น้ํายาปรับผานุม น้ํายาฟอกผาขาว หรือสารทําความสะอาดพื้น ฯลฯ โดย
ผลิตภัณฑเหลานี้จะมีสวนประกอบเปนสารสังเคราะหกลุมเดียวกันกับสารประกอบในสบู
แตมีความ
แตกตางกันที่ชนิดและความเขมขน นอกจากนี้ยังมีสารประกอบที่เราเรียกวาสารอินทรีย และสารอนินทรีย ซึ่งจะทําหนาที่ลดแรงตึงผิวของน้ํา ทําใหสารทําความสะอาดสามารถแทรกซึมเขาขจัดคราบ
สกปรกไดดียิ่งขึ้น และจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสารทําความสะอาดโดยตรง (เปนสารที่มีฤทธิ์
คอนขางเปนดาง อาจทําใหเกิดอาการระคายเคืองได ถาวิธีการใชไมถูกตอง) นอกจากนี้ยังสามารถชวย
แกปญหาในกรณีของน้ํากระดาง และยังชวยฆาเชื้อโรคอีกดวย
2.1 ผลิตภัณฑประเภททําความสะอาดรางกาย เสื้อผา เครื่องใชตาง ๆ และผลิตภัณฑทําความ
สะอาดพื้น
ความเปนพิษ สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑกลุมนี้ (ยกเวนน้ํายาปรับผานุม) จัดเปนกลุมที่มี
ความเปนพิษคอนขางต่ํา อยางไรก็ตาม ความรุนแรงของอาการขึ้นอยูกับชนิด ความเขมขนของสาร
ปริมาณที่ไดรับ ตลอดจนทางที่ไดรับเขาสูรางกาย และปจจัยสวนบุคคลของผูที่ไดรับสารเอง เชน อายุ
ซึ่งในเด็กหรือผูสูงอายุ อาจมีปญหามากกวาผูใหญทั่วไปในกรณีที่ไดรับสารแบบเดียวกัน นอกจากนี้ ยัง
ขึ้นอยูกับภาวะของรางกายขณะที่ไดรับสาร หรือการตอบสนองของรางกาย เปนตน สวนสารเพิ่มสีและ
กลิ่น มักไมกอใหเกิดอันตราย เนื่องจากมีปริมาณนอยมาก
สารในกลุมนี้ สวนมากมักทําใหเกิดอาการเฉพาะที่ คือ มีอาการระคายเคืองเพียงเล็กนอยใน
บริเวณที่สัมผัสถูกสาร แตถาเกิดจากการกินก็จะทําใหมีอาการคลื่นไส อาเจียน บางรายอาจมีอาการ
ปวดทอง ทองเสีย รวมดวยก็ได สวนสารออกฤทธิ์ในน้ํายาปรับผานุม จะทําใหเกิดอาการระคายเคือง

มากกวาผลิตภัณฑอื่น ๆ ในกลุมนี้ ยิ่งถาไดรับสารเปนจํานวนมาก ความรุนแรงของอาการก็จะมากตาม
ไปดวย ในรายที่มีอาการรุนแรงมากอาจมีฤทธิ์กัดกรอนเนื้อเยื่อไดใกลเคียงกับสารในกลุมกรด-ดาง
ขอปฏิบัติ : ในผูปวยที่ไดรับสารจากผลิตภัณฑทําความสะอาดรางกายและผลิตภัณฑทํา
ความสะอาดทั่วไป ตลอดจนน้ํายาปรับผานุมในปริมาณไมมากนั้น ไมมีความจําเปนตองมาโรงพยาบาล
และสามารถใหการปฐมพยาบาลที่บานได ดวยการใหดื่มนม หรือน้ํา เพื่อลดความเขมขนของสารลง ซึ่ง
จะทําใหความเปนพิษลดตามลงมาดวย และควรจัดใหผูปวยนอนในทาศีรษะสูง เพื่อปองกันการสําลัก
จากการอาเจียน แตถาไดรับสารปริมาณมาก หลังใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแลว ควรพาผูปวยไปพบ
แพทยโดยเฉพาะในผูปวยที่เปนเด็กเล็ก หรือผูสูงอายุ ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงกวาคนทั่วไป และในกรณีที่
สัมผัสทางตาหรือผิวหนังแลวมีอาการระคายเคือง ควรลางดวยน้ําสะอาดจํานวนมากอยางนอย 15
นาที และถายังมีปญหาจึงคอยไปพบแพทย
แตถาเปนสารกลุมที่มีฤทธิ์ระคายเคืองมากกวาชนิดอื่น เชน น้ํายาปรับผา
นุม ถาไดรับในปริมาณมากควรพาผูปวยไปพบแพทย เพื่อใหการรักษาที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป
เนื่องจากเปนสารที่มีฤทธิ์รุนแรงคลายกินกรด-ดางดังที่กลาวมาแลว
2.2 ผลิตภัณฑฟอกขาว
ผลิตภัณฑกลุมนี้เปนสารที่มีฤทธิ์ระคายเคือง อาจมีอาการไดตั้งแตเล็กนอยถึงปานกลาง
เนื่องจากสารกลุมนี้มีความเขมขนต่ํา ดังนั้น ในผูปวยที่ไดรับสารไมมากก็จะมีอาการคลื่นไส อาเจียน
แสบปากคอ และแสบทอง เล็กนอย โดยไมมีอาการเลือดออกในกระเพาะอาหาร แตถาเปนสารประเภท
เดียวกันนี้ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความเขมขนของสารมากกวาหลายเทา
และจะมีฤทธิ์กัด
เนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารไดมากกวากัน อาจมีปญหาแผลในกระเพาะอาหาร ในผูปวยบางรายอาจ
รุนแรงจนถึงขั้นเลือดออกในกระเพาะอาหารได
ในกรณีที่ผูปวยไดสารทางผิวหนัง ก็จะทําใหเกิดอาการระคายเคืองไดไมมากนัก แตถา
ไดรับสารทางตามในรายที่ไมรุนแรง อาจพบวามีอาการระคายเคืองตา-ตาแดง และสามารถหายไดเอง
ถาใหการปฐมพยาบาลอยางถูกตอง แตถาสัมผัสเปนเวลานานอาจมีอาการผิดปกติทางตา เชน มี
เลือดออกในตาได ซึ่งควรปรึกษาจักษุแพทย
ขอปฏิบัติ : ผูปวยที่ไดรับสารฟอกผาขาวโดยการกิน ไมควรกระตุนใหอาเจียน คือ หามกิน
ไขขาว หามลวงคอ หรือกินยากระตุนใหอาเตียนประเภทอื่น ๆ ในกรณีที่ผูปวยกิน สารฟอกขาวชนิดที่ใช
ในบานเรือน (ความเขมขนต่ํา) ในปริมาณไมมาก อาจใหกินนมหรือน้ําเพื่อเปนการทําใหเจือจาง แตถา
กินสารฟอกขาวที่มีความเขมขนสูง และจํานวนมาก ควรนําสงโรงพยาบาลทันทีเพื่อใหแพทยพิจารณา
ใหการักษาที่ถูกตองตอไป
กรณีที่ไดรับทางตา หรือทางผิวหนัง ใหลางดวยน้ําสะอาดอยางนอย 15 นาที
หลังจากนั้นดูบริเวณที่สัมผัสถูกสารอีกครั้ง ถายังมีอาการผิดปกติควรนําไปพบแพทย

2.3 ผลิตภัณฑทําความสะอาดหองน้ํา
ความเปนพิษ
ผลิตภัณฑลางหองน้ําเปนกลุมที่มีความหลากหลายของสารประกอบมาก
อาจมีตั้งแตสารออกฤทธิ์ประเภทสบู สารฟอกขาว (ความเขมขนมากกวาที่ใชในการฟอกผาขาว) หรือ
สารประเภทกรดเขมขน ในสวนของอาการ และการรักษาของสารประเภทสบู และสารฟอกผาขาว ก็จะ
เหมือนกับที่กลาวมาแลวขางตน แตในสวนที่เปนกรดก็จะทําใหเกิดอาการระคายเคืองมากกวาสารสอง
กลุมแรกมาก บางรายอาจถึงขั้นเปนแผลในกระเพาะอาหารเกิดการรั่วทะลุ อักเสบติดเชื้อ และเกิด
อาการขางเคียงตาง ๆ ตามมาไดอีกดวย สวนในกรณีที่ผูปวยไดรับสารทางผิวหนัง หรือตา จะทําให

เกิดอาการระคายเคืองอยางรุนแรง ผิวหนังอาจเกิดเปนผื่นแดง ปวดแสบรอน ในรายที่รุนแรงอาจเกิด
เปนแผลพุพองเหมือนแผลไฟไหม-น้ํารอนลวก และถาไดรับทางตา อาจทําใหเกิดอาการระคายเคือง
ปวดแสบตา ในรายที่มีอาการระคายเคืองอยางรุนแรง อาจมีปญหาในการมองเห็น หรือถารุนแรงมาก
อาจทําใหตาบอดได
ขอปฏิบัติ : ในผูปวยที่ไดรับสารกลุมนี้โดยการรับประทาน หามทําการกระตุนใหอาเจียน ไม
วาดวยวิธีการใด ๆ เนื่องจากการอาเจียนจะทําใหเกิดการไหลยอนกลับของสาร ทําใหผูปวยมีอาการ
รุนแรงมากขึ้นกวาเดิมได นอกจากนี้ การทําใหสารเจือจางลงโดยการใหดื่มนม หรือน้ํา ตลอดจนสาร
อื่น ๆ ก็เปนขอหามในการักษาเบื้องตนทั้งสิ้น โดยสรุปคือหามใหผูปวยกินสารทุกชนิดภายหลังจากการ
กินสารประเภทกรด-ดาง และควรนําสงโรงพยาบาลทันที สวนในกรณีที่ผูปวยไดรับสารทางผิวหนัง
หรือตา ใหลางออกดวยน้ําสะอาดจํานวนมาก อยางนอย 15 นาทีและรีบนําสงโรงพยาบาลทันที
2.4 ผลิตภัณฑแกไขทออุดตัน
สารออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑประเภทนี้ คือ ดางเขมขน อาการคลายกับผูปวยที่เกิดอันตราย
จากผลิตภัณฑลางหองน้ําชนิดที่เปนกรด แตจะทําใหเกิดอาการรุนแรงมากกวาสารประเภทกรด ถาได
รับในปริมาณที่เทากัน อยางไรก็ตาม อาการและการปฐมพยาบาลจะเปนไปในลักษณะเดียวกันกับผูปวย
ที่ไดรับอันตรายจากสารประเภทกรด อยางไรก็ตาม ขอที่ควรคํานึงถึงเปนสิ่งแรกเมื่อพบผูปว ยก็คือ หาม
ใหผูปวยกินยาหรือสารทุกชนิดภายหลังจากการกินสารประเภทกรด-ดาง
นอกจากดางเขมขนแลว
ในผลิตภัณฑแกไขทออุดตันบางชนิดอาจมีเอ็นไซมหรือสาร
ชีวภาพบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการกําจัดเชื้อโรค
แตสารเหลานี้มีปริมาณไมสูงมากและมักไมกอใหเกิด
อันตรายใด ๆ

สารพิษเขาสูรางกายได 3 ทางหลัก ๆ
คือ ทางปาก ทางการหายใจ และทางผิวหนัง เมื่อถูกดูดซึมเขาสูรางกาย จะออกฤทธิ์แลวมีผลตอ
รางกายได 2 แบบ คือ
การออกฤทธิ์เฉพาะที่ สารพิษจะออกฤทธิ์บริเวณที่เนื้อเยื่อไดรับการสัมผัสโดยตรง ทําใหเกิด
อาการระคายเคือง การอักเสบ บวม เปนแผลเปอย แผลพุพอง ทะลุ หรือเลือดออกได
การออกฤทธิ์ตอระบบตาง ๆ ของรางกาย เมื่อสารพิษผานเขากระแสเลือดจะกระจายไปสูสวน
ตาง ๆ ของรางกายได เขาไปมีผลตอเซลลในอวัยวะเปาหมาย ไดแก ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ และตับไต เปนตน ซึ่งหากสารพิษเหลานั้นมีฤทธิ์รุนแรงมากจนเกิดความ
เสียหายทําใหอวัยวะนั้น ๆ ลมเหลว อาจจะทําใหเสียชีวิตได
การลดพิษ ทําลายพิษ และการขจัดพิษออกจากรางกาย รางกายของคนเรามีอวัยวะตาง ๆ ที่
สามารถสรางภูมิตานทานและควบคุมใหสารพิษที่เขาสูรางกายถูกทําลายและลดพิษได โดยมีกลไกหรือ
ขบวนการหลายแบบ ขึ้นอยูกับชนิดของสาร ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสารที่มีพิษนอยลงหรือไมมี
พิษ หลังจากนั้นจะมีขบวนการขจัดออกจากรางกาย โดยอาศัยอวัยวะหลัก ๆ ไดแก ผิวหนังในรูปของ
เหงื่อ ตับขับออกทางน้ําดี ไตในรูปปสสาวะ และปอดโดยขับออกทางลมหายใจ นอกจากนี้ รางกายยังขับ
สารพิษออกทางน้ํานม, เสนผม, เสนขน เปนตน

ทําอยางไรเมื่อพบผูปวยไดรับสารพิษ???
ภาวะเปนพิษจากสารเคมีชนิดตาง ๆ หรือยา มักเกิดขึ้นที่บานพักอาศัย โดยเฉพาะถาเปนดวย
ความไมตั้งใจ เด็ก ๆ ลูกหลานที่อยูในบานจะมีโอกาสเสี่ยงกับอุบัติเหตุและภาวะเปนพิษจากสารตาง ๆ
ใกลตัวไดสูง เนื่องจากมีนิสัยซุกซน อยากรูอยากเห็น ชอบสํารวจ ในเด็กเล็ก
เห็นอะไรแปลก ๆ ก็มักจะหยิบเขาปาก นอกจากนี้ ยาหลายชนิดก็มักมีรูปแบบ
สีสันสวยงามคลายลูกอม ลูกกวาด จึงอาจจะเขาใจผิดวาเปนขนม เชน
ยาเม็ดบํารุงเลือดที่มีสารเหล็ก ยาแกปวดลดไขจําพวกพาราเซตตามอลหรือ
แอสไพริน ในบานเรือนยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่อาจเปนอันตรายได เชน
ยากันยุง สเปรยฉีดฆาแมลง น้ํายาทําความสะอาดตาง ๆ เปนตน ดังนั้น
การรักษาภาวะเปนพิษที่ดีที่สุดคือการปองกันไมใหเกิดขึ้น ควรเก็บของใช
ใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูและมีสลากติดบอกถึงความเปนพิษใหชัดเจน
ถาเปนของที่เปนอันตรายมาก ควรเก็บใหมิดชิดไมใหเด็กหยิบมาเลนได
เนื่องจากผูพบเห็นผูปวยที่ไดรับพิษคนแรกสวนใหญมักเปนญาติหรือผูใกลชิด ดังนั้น ควรมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน ซึ่งจะสามารถชวยลดความรุนแรงของการเกิด
อันตรายจากสารพิษนั้น ๆ ได โดยสิ่งที่ทุกบานเรือนควรจัดเตรียมไว เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นสามารถหา
หรือนํามาใชไดทันที คือ
 ผงถานกัมมันต หรือ แอคติเวตเตต ชารโคล (Activated charcoal) เปนผงถานละเอียดสีดํา
ไมมีกลิ่น ผานกระบวนการอบดวยไอน้ําอุณหภูมิสูง ทําใหผงถานมีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงขึ้นมาก
ซึ่งสามารถซื้อไดจาก องคการเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
เบอรโทรศัพทของศูนยพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
0-2246-8282, 0-2201-1083 ซึ่งเปดใหคําแนะนําในการดูแลรักษาผูที่ไดรับพิษตลอด
24 ชั่วโมง จดไวในที่ที่สามารถคนหา หรือมองเห็นไดชัดเจน

สําหรับผูทพ
ี่ บผูปวยที่สงสัยวาจะถูกสารพิษ ใหปฏิบัติ ดังนี้
1. จําสภาพ ลักษณะของผูปวยเมื่อพบผูปวยเปนครั้งแรก หรือสงสัยวาจะไดรับสารพิษ
2. ถาผูปวยรูสึกตัวใหดื่มน้ํา 1-2 แกว แลวลวงคอใหอาเจียน จากนั้นใหดื่มน้ําที่ผสมผง
ถานกัมมันตขนาด 1 กรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือใหประมาณ 10 เทาของน้ําหนัก
สารพิษที่ไดรับเขาไป โดยใหรับประทานเฉพาะในกรณีที่ผูปวยรูสึกตัว และหามใชในกรณีที่มี
การอุดตันของทางเดินอาหารหรือใหกรณีที่ผูปวยรับประทานสารพิษประเภทกรด-ดาง
สําหรับกรณีไมมีผงถานกัมมันตใหดื่มน้ําตามอีก 1-2 แกว
3. ทําความสะอาดรางกายที่ยังมีสารพิษเปอนตกคาง เชน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารพิษออกและ
ลางดวยน้ําสะอาดในกรณีที่สารพิษสัมผัสกับอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
4. รีบโทรศัพทตด
ิ ตอศูนยพิษวิทยาทันที เพื่อขอคําแนะนําในการใหการรักษาเพิ่มเติม
5. เก็บขวด ภาชนะบรรจุสารเคมี หรือยาที่สงสัยวาจะเปนสาเหตุของการเกิดพิษ ซึ่งมักจะอยู
ใกล ๆ ตัวผูปวย และนําไปโรงพยาบาลที่ใกลที่สุดพรอมกับผูปวยดวย
6. ญาติ ผูใกลชิด หรือผูที่เห็นเหตุการณควรไปกับผูปวยดวย
ถาทานประสบปญหาไดรับสารพิษ ไมวาเปนแบบใด หรือเพียงสงสัยอาจไดรับสารพิษ สามารถ
โทรศัพทขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญทางพิษวิทยาไดทันที โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ตลอดเวลา
24 ชั่วโมง

