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ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 

หนงัสอืเรยีนสาระความรู้พ ืน้ฐาน  
รายวชิาเลอืก 

สารพษิในชีวิตประจาํวัน 
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คํานํา 

 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชา สารพิษในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา พว02013 ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการปรัชญา
การศึกษานอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลสาระความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน โดยองค์ความรู้น้ันได้นํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ นํารายละเอียดเนื้อหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านเข้าใจง่ายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 

 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียนรายวิชาสารพิษในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา พว02013   
เล่มน้ีจะเป็นสื่อที่อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 

 

 

 

            คณะผู้จัดทํา 
                 สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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คําอธิบายรายวิชา พว02013  สารพษิในชีวิตประจําวัน จํานวน 1 หน่วยกิต 
 ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
มาตรฐานท่ี 2.2 มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี ้
 การเข้าสู่ร่างกายและความเป็นพิษของสาร ประเภทและชนิดของสารพิษในครัวเรือนและอาชีพ
สารพิษจากครัวเรือน ผลกระทบที่เกิดจากสารพิษในคัวเรือน และสารพิษที่เกิดจากอาชีพที่มีต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
 ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
การพบกลุ่ม การเรียนรู้แบบทางไกล แบบช้ันเรียน ตามอัธยาศัย การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การทํา
รายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์โดยตรง ใช้สถานการณ์จริง ประสบการณ์การเรียนและการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การเรียนรู้ ผลงาน การทดสอบ การประเมิน และการนําไปใช้ประโยชน์ 
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รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา พว02013  สารพิษในชวิีตประจําวัน  จํานวน  1  หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานท่ี 2.2 มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวน 
(ชั่วโมง) 

1 สารพิษในชีวิตประจําวัน 1. อธิบายการเข้าสู่ร่างกาย
และความเป็นพิษของสารได้ 
 
2. บอกประเภทและชนิด
ของสารพิษในครัวเรือนและ
อาชีพได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. อธิบายผลกระทบที่เกิด
จากสารพิษในครัวเรือนและ
สารพิษที่เกิดจากอาชีพที่มี
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 

1. ความเป็นพิษ 
2. สารพิษและการเข้าสู่ 
   ร่างกาย 
3. สารพิษในชีวิตประจําวัน 
   3.1 สารพิษจากครัวเรือน 
        3.1.1 สารทําความ 
               สะอาด(สบู่   
               แชมพู นํ้ายาล้าง 
               จาน ยาสีฟัน  
               นํ้ายาล้างห้องนํ้า)  
       3.1.2 สารซักล้าง 
               (ผงซักฟอก สบู่) 
       3.1.3 ภาชนะ 
       3.1.4 สารฆ่าแมลง เช่น 
               ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
   3.2 เกษตรกรรม 
        3.2.1 สารกําจัดศัตรู  
                พืชและสัตว์  
        3.2.2 สารเร่งการ 
                เจริญเติบโต  
                ฯลฯ  
   3.3 เครื่องสําอาง 
   3.4 นํ้ายาดับกลิ่นและ 
         สเปรย์ปรับอากาศ   
   3.5 อุตสาหกรรม 
   3.6 ของเด็กเล่น ฯลฯ 
4. สารพิษจากอาชีพ  
 
5. ผลกระทบที่มีต่อชีวิตและ 
   สิ่งแวดล้อมและแนว 
   ทางแก้ไข 
 
 
 

40 



ฉ 
 

 

 
 
 

1.คําอธิบายรายวิชา 
 การเข้าสู่ร่างกายและความเป็นพิษของสาร ประเภทและชนิดของสารพิษในครัวเรือนและอาชีพ 
สารพิษจากครัวเรือน ผลกระทบที่เกิดจากสารพิษในคัวเรือน และสารพิษที่เกิดจากอาชีพที่มีต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
2. วัตถุประสงค ์

1. อธิบายการเข้าสู่ร่างกายและความเป็นพิษของสารได้ 
2. บอกประเภทและชนิดของสารพิษในครัวเรือนและอาชีพได้ 

 3. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากสารพิษในครัวเรือน และสารพิษที่เกิดจากอาชีพที่มีต่อชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อมได้ 

รายช่ือบทท่ี  
 บทที่ 1  ความเป็นพิษ 

บทที่ 2. สารพิษและการเข้าสู่ร่างกาย 
   บทที่ 3  สารพิษในชีวิตประจําวัน 
   ตอนที่ 3.1 สารพิษจากครัวเรือน 
    เรื่องที่ 3.1.1 สารทําความสะอาด 
                        เรื่องที่ 3.1.2 สารซักล้าง 
           เรื่องที่ 3.1.3 ภาชนะ 
           เรื่องที่  3.1.4 สารฆ่าแมลง  
   ตอนที่ 3.2 สารพิษจากภาคเกษตรกรรม 
    เรื่องที่ 3.2.1 สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  
                          เรื่องที่ 3.2.2 สารเร่งเน้ือแดง 
            เรื่องที่ 3.2.3 สารเร่งการเจริญเติบโต 
   ตอนที่ 3.3 เครื่องสําอาง 
   ตอนที่ 3.4 นํ้ายาดับกลิ่นและสเปรย์ปรับอากาศ 
   ตอนที่ 3.5 สารพิษจากภาคอุตสาหกรรม 
   ตอนที่ 3.6 ของเล่นเด็ก 
 บทที่ 4 สารพิษจากอาชีพ 
 บทที่ 5 ผลกระทบที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดลอ้มและแนวทางแก้ไข 
 
 
 
 
 

รายละเอียดวิชา 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวชิา สารพิษในการดําเนินชีวติประจําวัน 

 
ให้ผูเ้รียนเลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1. ข้อใดไม่ใช่สารทําความสะอาด 
  ก. สบู ่
   ข. ยาสีฟัน 
   ค. น้ํามะนาว 
  ง.  ยาล้างจาน 
 

2. ข้อใดไม่ใช่อนัตรายจากการบริโภคเนื้อหมูทีม่ีสารเรง่เนื้อแดง 
       ก. ปวดศีรษะ 
     ข. คล่ืนไส้ อาเจียน 
    ค. ภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง 
    ง.  มือส่ัน กล้ามเนื้อกระตุก 
 

3. ข้อใดไม่ใช่ฮอร์โมนหรอืสารสังเคราะห์ทีใ่ชก้ับพืช 
   ก. ออกซิน 
   ข.  ซิลิทิลีน 
   ค. ไซโตไคนิน 
   ง.  จิบเบอเรลลิน 
 

4. สัญลักษณท์างเคมีของตะกัว่ คือข้อใด 
   ก.  Pb 
     ข.  Pd 
    ค.  Li 
   ง.  Le 
 

5. สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางใดบ้าง 
   ก.  ทางตา  ทางปาก  ทางจมูก 
    ข.  ทางปาก  ทางผิวหนงั  ทางจมูก  
    ค.  ทางตา  ทางผิวหนัง  ทางการหายใจ 
   ง.  ทางปาก  ทางผิวหนงั  ทางการหายใจ 
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6. ข้อใดไม่ใช่อาการเมือ่ร่างกายได้รับสารเคมี 
   ก.  ออ่นเพลีย 
   ข.  ระคายเคือง 
   ค.  เกิดผดผ่ืนคัน 
  ง.  ผิวหนงัไหมอ้ักเสบ 
 

7. สารเคมีในเครื่องสําอางขอ้ใดเม่ือดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วทาํให้เส่ียงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม     
      ก.  โพลีเอธิลีนไกลคอล 
   ข.  โซเดยีมลอรลิซัลเฟต 
  ค.  ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 
   ง.  สารกันเสียประเภทพาราเบน 
 

8. สารเคมีในขอ้ใดที่มักจะใช้ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเพ่ือให้เกิดฟอง 
             ก.  โพลีเอธิลีนไกลคอล 
   ข.  โซเดยีมลอริลซัลเฟต 
   ค.  ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 
   ง.  สารกันเสียประเภทพาราเบน 
 

9. สารเคมีในขอ้ใดที่มีการตรวจพบในนํ้าหอมปรับอากาศ     
             ก.  พาทาเลต 
   ข.  โซเดยีมซัลเฟต 
   ค.  คอปเปอรซ์ัลเฟต 
   ง.  เอททิลแอลกอฮอล 
 

10. จากการสํารวจสารเคมีในขอ้ใดที่พบมากทีสุ่ดในของเดก็เล่นเด็ก 
      ก.  ตะกั่ว          

  ข.  ปรอท 
        ค.  โครเมียม    
             ง.  สารกันเสียประเภทพาราเบน 
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บทท่ี 1 

สารพิษในชีวิตประจําวัน
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                                                                       แผนการเรียนรูป้ระจําบท 

บทที่ 1   ความเป็นพิษ                                                                                                                        

สาระสาํคญั 
 ในการดําเนินชีวิตประจําวัน มนุษย์มีการสัมผัสกับสารเคมี อาจจะได้รับพิษโดยตรงหรือรับพิษทางอ้อม 
เช่น การบริโภคผลผลิตทางการเกษตร ที่มีสารเคมีปนเป้ือนหรือตกค้าง เป็นต้น   

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 1.  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสารพิษในชีวิตประจําวันได้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. ความเป็นพิษ 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ใหผู้้เรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ใหผู้้เรียนศกึษาเน้ือหา ในตอนที่ 1  ความเป็นพิษ 
 3. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ให้อภิปรายร่วมกัน เรื่อง ความเป็นพิษ 
 4. ให้ตัวแทนกลุ่ม นําเสนอผลการอภิปรายของแต่ละกลุ่ม 
 5. ครูและผู้เรยีน สรุปผลการอภิปราย 

สื่อประกอบการเรียนรู ้
 1.ใช้สื่อที่หลากหลาย ประเภท ได้แก่ Power point  วีดิทัศน์ ฯลฯ 
 2.แหล่งเรียนรูใ้นชุมชน เช่น ห้องสมุดประชาชนอําเภอ 

ประเมินผล 
 1.การสังเกตการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
 2.การปฏิบัติจริงโดยประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม  
 3.ผลกระทบจากการทํากิจกรรมการเรียนรู ้ผลการอภิปรายกลุ่ม 
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บทท่ี 1 

ความเป็นพษิ 

ตอนท่ี 1  ความเป็นพิษ 

  

     ภาพท่ี 1 การใชส้ารเคมี      
ที่มาของภาพ http://www.safetechthailand.net 

- ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ซึ่งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก มีอันตรายต่อระบบสมองและ
ประสาทโดยจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความจําเสื่อม สมาธิสั้นต่างๆ 

- ส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในของร่างกาย ซึ่งร่างกายจะมีกลไกตามธรรมชาติในการกําจัดสารพิษที่
ได้รับโดยอวัยวะที่มีหน้าที่หลักในการกําจัดสารพิษคือ ตับ รองลงมาคือ ไต หากร่างกายได้รับสารพิษเข้าไปเป็น
ประจําก็จะทําให้อวัยวะเหล่าน้ีทํางานหนัก จนอาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ 

- ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิด รบกวนการทํางานของ
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทําให้ร่างกายอ่อนแอลง ทําให้ง่ายต่อการติดเช้ือต่างๆได้ 

- ส่งผลกระทบต่อระบบสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย โดยส่งผลกระทบต่อต่อมไร้ท่อ (Endocrine 
gland) ที่มีหน้าที่ในการผลิตหรือสร้างฮอร์โมน ทําให้ต่อมไร้ท่อเหล่าน้ีทํางานผิดปกติไป เช่น ทําให้เป็นหมัน 
การผลิตอสุจิมีจํานวนน้อยลงในเพศผู้ 

- ส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ของร่างกาย
จนอาจเป็นสาเหตุทําให้ร่างกายอ่อนแอ ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอันตราย
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้บริโภคท่ีมีร่างกายแข็งแรง แต่สําหรับผู้บริโภคอีกกลุ่มหน่ึงที่เป็นทารกและ
เด็กเล็กที่ส่วนต่างๆของร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ หรือยังไม่สมบูรณ์ และผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรง จะมี
ความไวต่อการได้รับสัมผัสสารพิษตกค้าง แม้ว่าจะได้รับในปริมาณที่ตํ่าและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการ   
กลายพันธ์ุ  
                   จากข้อมูลของคณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Environmental 
Working Group) รายงานว่า การเกิดโรคมะเร็งสมองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กชาวอเมริกันต้ังแต่ปี 2516 
มีเพ่ิมขึ้น 33% และสาเหตุการตายเน่ืองจากมะเร็งมากกว่าโรคอ่ืนๆ สําหรับช่วงอายุที่พบ จะพบมากในเด็กที่มี
อายุตํ่ากว่า 14 ปี และจากผลการศึกษาวิจัยระดับการตกค้างของสารพิษในอาหารของเด็กทารก 8 ชนิด พบว่า 
มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงถึง 52 % ชนิดสารที่พบมีถึง 16 ชนิด อาหารท่ีพบส่วนใหญ่จะพบสารพิษ
มากกว่า 2 ชนิดในตัวอย่างเดียวกัน และในบรรดาสารพิษ 16 ชนิดที่ตรวจพบน้ี พบว่าส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่ม

         ปกติผูท้ี่สัมผสักับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง ได้แก่
เกษตรกรผู้ฉีดพ่นและผู้ทีท่ํางานเก่ียวข้องกับการบรรจุ ขนส่ง 
จะได้รับพิษโดยตรงแต่สําหรับผู้บริโภคจะได้รับพิษทางอ้อม 
ซึ่งเกิดจากการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารเคมีปน 
เป้ือนหรือตกค้างอยู่ ซึ่งการได้รับสารพิษตกค้างในอาหารแม้
อาจจะได้รับในปริมาณตํ่า แต่การที่ได้รับเป็นประจํา สารพิษ
อาจสะสมเป็นปัญหาเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อระบบการ
ทํางานต่างๆ ในร่างกาย เช่น
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ที่มีผลกระทบต่อระบบประสาท (Neurotoxin) ได้แก่ สารพิษในกลุ่มสารประกอบฟอสเฟตและคาร์บาเมท โดย
ระดับของการตรวจพบเช่ือว่าปลอดภัยต่อผู้ใหญ่ แต่อาจไม่ปลอดภัยต่อเด็กและทารก ทั้งน้ีเน่ืองจากค่า
ปลอดภัยต่อการบริโภค ได้กําหนดไว้สําหรับผู้ใหญ่ ไม่ครอบคลุมการศึกษาผลกระทบในเด็กที่อายุตํ่ากว่า 14 ปี 
นอกจากน้ี ผลของการได้รับสัมผัสสารพิษต้ังแต่ 2 ชนิดรวมกันในตัวอย่างอาหารเดียวกัน จะย่ิงทําให้เกิดพิษ
สะสมหรือเกิดการเสริมฤทธ์ิซึ่งกันและกัน ทําให้ความเป็นพิษเพ่ิมสูงขึ้น  

 จากรายงานของนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัย แห่งหน่ึงในรัฐนิวออรีนส์ พบว่า การรวมกัน
ของสารพิษจากสิ่งแวดล้อม 2 ชนิด ทําให้ เกิดการเสริมฤทธ์ิเพ่ิมขึ้น 1,000 เท่าของสารเด่ียวๆ นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเท็กซัส ทําการศึกษาในปี 2536 ได้พยายามเปลี่ยนเพศของเต่าตัวผู้ โดยการให้ฮอร์โมน Natural 
estrogen ผสมกับสารพีซีบีเด่ียวๆ เปรียบเทียบกับการผสมด้วยพีซีบี 2 ชนิดในปริมาณตํ่า นําไปฟักโดยการ
ปรับสภาวะที่เหมาะกับการเกิดเต่าเพศผู้ ผลพบว่าอิทธิพลของการใช้สารพีซีบี 2 ชนิดมีมากกว่าการผสมด้วย
พีซีบีชนิดเด่ียว 

 ปัจจุบันความสนใจในเรื่องของการประเมินข้อมูลของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดที่มี
กลไกความเป็นพิษร่วมกัน รวมท้ังการประเมินการได้รับสัมผัสรวมของสารพิษเหล่าน้ี เริ่มเข้ามามีบทบาทใน
การประชุมของคณะกรรมาธิการอาหารระหว่างประเทศสาขาสารพิษตกค้าง (Codex Committee on 
Pesticide Residues) โดยในการประชุมครั้งที่ 33 เดือนเมษายน 2544 มติจากที่ประชุมให้ประเทศ
สหรัฐอเมริกา นําเสนอวิธีการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีกลไกความเป็นพิษร่วมกัน 
(Cumulative risk assessment) ให้ประเทศสมาชิกทําความเข้าใจและนําเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป แต่
ขณะน้ีในสหรัฐอเมริกาตามข้อบังคับของกฎหมายใหม่ กําหนดให้องค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา 
(Environmental Protection Agency = US – EPA) พิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดร่วมกัน และ EPA ได้ประกาศใช้วิธีการประเมินน้ีกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
สําหรับผู้ประเมินความเสี่ยงในเดือนมกราคม 2545 ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นเด็กอ่อนและ
ทารก ที่ผลจากการวิจัยว่าพบสารพิษมากชนิด และพบว่าอาหารตัวอย่างเดียวกันส่วนใหญ่พบสารพิษมากกว่า 
2 ชนิด ขึ้นไป ดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น 
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                                              ใบงาน 
ตอนท่ี 1  ความเป็นพิษ 

จงตอบคําถามต่อไปนี ้
1. การได้รับสารพิษอาจสะสมเป็นปัญหาเร้ือรัง และส่งผลกระทบต่อระบบการทํางานต่างๆในร่างกาย  
ยกตัวอย่าง เช่นอะไรบ้าง 

................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 2 
สารพิษและการเข้าสู่ร่างกาย  
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 แผนการเรยีนรู้ประจาํบท 

บทที่ 2   สารพิษและการเขา้สู่ร่างกาย                                                                                                      

สาระสาํคญั 
 ในการดําเนินชีวิตประจําวันสารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ จากการหายใจ การสมัผัสทางผิวหนัง
หรือดวงตา การกินเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร และจากการฉีดหรือผ่านทางบาดแผล  

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 1.  ผู้เรียนสามารถอธิบายการเข้าสู่ร่างกายและความเป็นพิษของสารได้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. สารพิษและการเข้าสู่ร่างกาย 

กิจกรรมการเรียนรู ้
1. ใหผู้้เรียนศกึษาความรู้จากเน้ือหา ในตอนที่ 2 สารพิษและการเข้าสู่รา่งกาย 

 2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ให้อภิปรายร่วมกัน เรื่อง สารพิษและการเข้าสู่ร่างกาย   
 3. ผู้เรียนนําเสนอผลการอภิปรายของแต่ละกลุ่ม 
 4. ครูและผู้เรยีน สรุปผลการอภิปรายร่วมกัน 

สื่อประกอบการเรียนรู ้
 1.ใช้สื่อที่หลากหลาย ประเภท ได้แก่ Power point  วีดิทัศน์  ฯลฯ 
 2.แหล่งเรียนรูใ้นชุมชน เช่น ห้องสมุดประชาชนอําเภอ 

ประเมินผล 
 1. การปฏิบัติจริงโดยประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
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บทท่ี 2 สารพิษและการเข้าสู่รา่งกาย                                                
 

ในการทํางานกับสารเคมี ต้องระลึกไว้เสมอว่ามีโอกาสท่ีสารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลา
ช่องทางที่สารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายท่ีสําคัญมี 4 ช่องทาง คือ จากการหายใจ (Inhalation) จากการสัมผัสกับ
ผิวหนังหรือดวงตา (Contact with Skin or Eyes) จากการกินหรือเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร (Digestion) 
และจากการฉีดหรือผ่านบาดแผลตามร่างกายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุขณะทํางานกับสารเคมี (Injection) ลักษณะ
สําคัญของช่องทางที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายทั้ง 4 วิธี มีรายละเอียดและลักษณะสําคัญโดยสังเขป ดังต่อไปน้ี 

1. การหายใจ 
 สารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านระบบทางเดินหายใจ ได้แก่  สารประเภทก๊าซ ไอของ

ของเหลวที่ระเหยออกมา ละอองของสารเคมี หรือ ผง ฝุ่น และ เส้นใย เป็นต้น การสูดหายใจเอาสารเคมี
เหล่าน้ีเข้าไปในร่างกายสามารถทําให้เกิดความเป็นพิษได้โดยการดูดซับผ่านเยื่อบุและเมือกในบริเวณ ปาก คอ 
และปอด ทําให้เน้ือเย่ือถูกทําลายอย่างรุนแรง นอกจากน้ีสารพิษยังอาจผ่านเข้าไปยังระบบหลอดลม และถุงลม
ย่อยในปอดและซึมต่อไปเข้าสู่ระบบหมุนเวียนของโลหิตได้ การดูดซับที่บริเวณปอดมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
เน่ืองมาจากผนังปอดจะมีพ้ืนที่ผิวค่อนข้างสูงถึงประมาณ  75 – 100 ตารางเมตร 

 ส่วนใดของร่างกายท่ีจะเป็นอันตราย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการละลาย
ของสารพิษ ความต้านทานของเนื้อเย่ือที่ถูกสัมผัส และความสามารถในการดูดซับของเน้ือเย่ือ ดังน้ัน สารเคมีที่
มีความสามารถในการละลายในนํ้าได้ดี เช่น เมทานอล (Methanol) แอซีโทน (Acetone) ไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(Hydrogen chloride) แอมโมเนีย (Ammonia) หรือ ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) จะละลายได้ทันทีที่เข้า
สู่ระบบท่อต่าง ๆ ในจมูกและลําคอ และมักพบว่าสารเหล่าน้ีจะสะสมตัวอยู่ที่บริเวณเน้ือเย่ือในจมูกหรือลําคอ 
ในทางตรงกันข้าม สารเคมีที่มีความสามารถในการละลายในน้ําได้น้อย เช่น โอโซน (Ozone) ฟอสจีน 
(Phosgene) หรือไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen oxide) มักจะสามารถเคล่ือนที่ต่อไปยังส่วนลึกของระบบ
หายใจ คือบริเวณหลอดลมย่อย ส่วนก๊าซหรือไอของสารเคมีที่ไม่ละลายในนํ้า เช่น เบนซิน (Benzene)        
ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) หรือไตรคลอโรเอทิลิน (Trichloroethylene) จะสามารถเคลื่อนที่ต่อไป
จนไปสะสมได้ถึงบริเวณภายในปอด เป็นต้น 

 ในกรณีของสารพิษที่เป็นของแข็งและอยู่ในลักษณะเป็น ฝุ่น ผง หรือละออง ร่างกายจะมี
ระบบป้องกันและกําจัดออกจากร่างกายได้โดยข้ึนอยู่กับขนาดของสารพิษ ดังน้ัน ขนาดของฝุ่น ผง หรือละออง 
จะเป็นปัจจัยที่ช้ีบ่งว่าสารพิษจะสะสมอยู่ในบริเวณใดของระบบทางเดินหายใจ เช่น ถ้ามีขนาดใหญ่กว่า 5 
ไมครอน จะตกค้างอยู่บริเวณส่วนต้นของจมูก ขนาดระหว่าง 1 ถึง 5 ไมครอน  จะตกค้างอยู่บริเวณหลอดลม
และหลอดลมย่อยหากมีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน จะสามารถผ่านไปสู่ส่วนในของปอดหรือหลอดลมฝอยใน
ปอดได้ 
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     การสัมผัสบริเวณดวงตาเป็นเรื่องอันตราย
ที่รุนแรงที่สุดเน่ืองจากดวงตาเป็นส่วนของ
ร่างกายที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดส่วนหน่ึง
ดวงตาเป็นส่วนที่มีเส้นประสาทและเส้น โลหิต
ฝอยมาหล่อเลี้ยงมากมาย จึงเป็นแหล่งที่จะ
ดูดซับสารพิษต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สารเคมี
ส่วนใหญ่จะเป็นอันตรายต่อดวงตา ต้ังแต่ทํา
ให้เกิดการระคายเคือง   สร้างความเจ็บปวด 

2. การสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 
 การสัมผัสกับผิวหนังเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการได้รับอันตรายจากสารเคมีที่พบได้อยู่เสมอใน

อัตราที่ค่อนข้างสูงในระหว่างการปฏิบัติงาน สารเคมีหลายชนิดสามารถทําให้เกิดอันตรายกับผิวหนังได้โดยตรง 
เช่น ทําให้เกิดความระคายเคือง ไปจนถึงอาการแพ้ สารกัดกร่อนทําให้เกิดการไหม้ของผิวหนังในบริเวณท่ี
สัมผัสและสารพิษบางชนิดสามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าไปสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ 

 การเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัส อาจเกิดผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่นรูขุมขน ต่อมไขมัน   
ต่อมเหง่ือ และผิวหนังช้ันนอก เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทําให้การเข้าสู่ร่างกายได้มากน้อย จะขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้นของสารเคมี 

 
ภาพท่ี 2 แสดงวิธีการล้างตาเม่ือสัมผัสกับสารพิษ 
ที่มาของภาพ http://www.thailovehealth.com 

 
สูญเสียความสามารถในการมองเห็น ไปจนถึงทําให้ตาบอดอย่างถาวรได้ พบว่ามีสารเคมีเพียงไม่ก่ีชนิดเท่าน้ัน 
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา  สารเคมีมีความว่องไวหรือความรุนแรงในการทําปฏิกิริยาเคมีของสารเคมี 
ความสามารถในการละลายนํ้า สภาพและลักษณะความหนาบางของผิวหนังบริเวณที่ได้รับการสัมผัส และ
ระยะเวลาที่สัมผัส   

3. การกินหรือการเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร 
 มีสารเคมีหลายชนิดที่เป็นอันตรายอย่างมาก หากเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินอาหาร อัน

ประกอบด้วย ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก และลําไส้ใหญ่ นอกจากน้ีสารเคมีที่เข้าสู่ระบบ
ทางเดินอาหารจะถูกดูดซึมต่อไปยังระบบหมุนเวียนโลหิตได้อีกด้วย สารเคมีประเภทกัดกร่อน เช่น กรด หรือ
ด่างเข้มข้น จะทําอันตรายเน้ือเย่ือต่าง ๆ ในระบบทางเดินอาหารได้โดยตรง 

 ปัจจัยที่ทําให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ สมบัติกายภาพของสารเคมี สมบัติ
ในการละลายของสารเคมี รวมไปถึงลักษณะการดูดซึมของเนื้อเย่ือในส่วนต่าง ๆ พ้ืนที่ผิว และระยะเวลาที่
สารเคมีสัมผัสกับเน้ือเย่ือเหล่าน้ัน สารเคมีบางชนิดจะมีสมบัติทําให้เพ่ิมการดูดซึมของระบบทางเดินอาหารทํา
ให้ความเป็นพิษเกิดได้รวดเร็วขึ้น  สารเคมีที่เป็นของแข็งหรือละลายได้น้อยมักจะไม่ถูกดูดซับได้ง่ายและจะถูก
ขับออกจากร่างกายสารเคมีที่ละลายได้ดีในนํ้ามันหรือไขมัน ได้แก่ สารเคมีอินทรีย์ต่าง ๆ มักจะถูกดูดซึมและ
ตกค้างอยู่ในระบบทางเดินอาหารได้ดีกว่าสารเคมีที่ละลายได้ดีในนํ้า 
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4. การเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีดหรือผ่านทางบาดแผลท่ีผิวหนัง 
 ถึงแม้ว่าช่องทางที่สารพิษจะเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีน้ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะ

เกิดขึ้นโดยไม่ต้ังใจหรือจากอุบัติเหตุระหว่างการทํางาน เช่น ถูกเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือของมีคมที่มีสารเคมี
ติดเป้ือนอยู่บาดหรือเกิดจากการกําจัดเข็มฉีดยาที่ไม่ถูกวิธี ทําให้ปลายเข็มที่มีสารเคมีเหลืออยู่ทิ่มแทงส่วนใด
ส่วนหน่ึงของร่างกาย ช่องทางการเข้าสู่ร่างกายวิธีน้ีถือว่ามีความเป็นอันตรายสูง เน่ืองจากเป็นการนําสารเคมี
เข้าสู่ร่างกายโดยตรงโดยไม่ผ่านกระบวนการดูดซึมตามธรรมชาติของร่างกาย การป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
ด้วยวิธีน้ีมักจะทําได้ด้วยวิธีการบริหารจัดการเป็นหลัก เช่น การแยกทิ้งวัสดุที่มีคมออกโดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับ
ขยะประเภทอ่ืน การใช้เข็มฉีดยาดูดสารเคมีที่เป็นปลายตัดไม่ใช่ปลายคม เป็นต้น 
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ใบงาน 
การเข้าสู่ร่างกายของสารพิษ 

.......................................................................................... 
คําสั่ง  :  ให้ผู้เรียนทํากิจกรรมตามใบงานต่อไปน้ี 

1. ลักษณะสําคญัของช่องทางที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายทั้ง 4 วิธี มีก่ีลักษณะ อะไร
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........................................................................................................................................................................ 
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บทท่ี 3 
สารพิษในชีวิตประจําวัน 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 

บทที่ 3   สารพิษในการดําเนินชีวิต 
สาระสาํคญั 
 สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไป ทั้งที่ใช้ภายในบ้าน ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม รวมถึงภาคอุตสาหกรรม 
บางชนิดก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ต่อชีวิต เมื่อเข้าสู่ร่างกายผู้ใช้และผู้อยู่รอบข้าง อาจจะมีอันตรายต่อ
สุขภาพ บางชนิดรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังน้ันผู้ใช้สารเคมีควรมีการศึกษาวิธีการใช้ให้ปลอดภัยที่สุด 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 1.ผู้เรียนสามารถบอกประเภทและชนิดของสารพิษในครัวเรือนและอาชีพได้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 บทที่ 3 สารพษิในชีวิตประจําวัน 
  ประเภทของสารเป็นพิษ  

ตอนที่ 3.1 สารพิษจากครัวเรือน 
        เรื่องที ่3.1.1 สารทําความสะอาด 
        เรื่องที ่3.1.2 สารซักล้าง 
        เรื่องที ่3.1.3 ภาชนะ 
        เรื่องที ่3.1.4 สารฆ่าแมลง 

ตอนที่ 3.2 สารพิษจากภาคเกษตรกรรม 
       เรื่องที่ 3.2.1 สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
       เรื่องที ่3.2.2 สารเร่งเน้ือแดง 
       เรื่องที ่3.2.3 สารเร่งการเจริญเติมโต 

ตอนที่ 3.3 เครื่องสําอาง 
ตอนที่ 3.4 นํ้ายาดับกลิ่นและสเปรย์ปรับอากาศ 
ตอนที่ 3.5 สารพิษจากภาคอุตสาหกรรม 
ตอนที่ 3.6 ของเด็กเล่น 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้จากเน้ือหาในตอนที่ 3 สารพิษในชีวิตประจําวัน 
 2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน และให้ตัวแทนกลุ่มจับสลากหัวข้อตามช่ือเรื่อง ต้ังแต่ 3.1.1.ถึง 3.2.6 กลุ่มละ 1 
หัวข้อ และมอบหมายให้ผู้เรียนไปสํารวจ สารเคมีชนิดต่างๆท่ีได้รับมอบหมาย จากชุมชนของตนเอง 
 3. ให้ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายของแต่ละกลุ่ม 
 4. ครูและผู้เรียน สรุปผลการอภิปรายร่วมกัน 
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สื่อประกอบการเรียนรู ้
 1. เอกสารเน้ือหาบทที่ 3 สารพิษในชีวิตประจําวัน 
          2. ใบงาน ตอน 3.1 สารพิษจากครัวเรือน ใบงาน ตอนที่ 3.2 สารพิษจากภาคเกษตรกรรม ใบงาน 
ตอนที่ 3.3 สารพิษจากภาคอุตสาหกรรม 
 3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ประเมินผล 
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากใบงานเรื่อง 3.1 สารพิษจากครัวเรือน ใบงาน เรื่องที่ 3.2 สารพิษจากภาคเกษตรกรรม 

ใบงาน เรื่องที่ 3.3 สารพิษจากภาคอุตสาหกรรม  
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บทท่ี 3 สารพิษในชีวติประจําวัน 
สารเป็นพิษ 

สารพิษ หมายถึงสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย แม้เพียงจํานวน
เล็กน้อย ก็ทําให้เกิดอันตราย ต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เป็นผลให้เกิดความเสียหาย หรือถึงแก่ความตายได้ 

สารมีพิษที่บุคคลในบ้านอาจได้รับอันตราย ได้แก่ ยาฆ่าแมลง ยารักษาโรคทุกชนิด ยาปราบศัตรูพืช 
นํ้าด่าง นํ้ากรด สารท่ีใช้ทําความสะอาดต่างๆ แอลกอฮอล์ สีทาบ้าน นํ้ามันเบนซิน เช้ือเพลิงเหลวทุกชนิด 
รวมทั้งอาหาร และพืชพันที่ปนเป้ือนด้วยสารมีพิษ 

ประเภทของสารเป็นพิษ 
   สารพิษถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 9 ประเภทดังน้ี คือ 
           1. สารพิษป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ (pesticides) หมายถึง สารเคมีหรือส่วนผสมของ
สารเคมีใดๆ ก็ตาม ที่ใช้ป้องกันกําจัดทําลายหรือขับไล่ศัตรูพืชสัตว์และมนุษย์สารพิษที่สําคัญได้แก่  
           1.1 สารพิษป้องกันกําจัดแมลง (insecticides) คือ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกําจัด
แมลงและหนอนที่เป็นศัตรูพืช สัตว์ และมนุษย์มีทังที่อยู่ในรูปสารประกอบทางอินทรีย์ และอนินทรีย์ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือสังเคราะห์ขึ้น สารพิษป้องกันกําจัดแมลงที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ  
           - กลุ่มออร์แกนโนคลอรีน (organo cholrine) สารประกอบที่มีคลอรีน (CL) เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญ สารพิษในกลุ่มน้ีจะมีความคงตัวสลายตัวยาก จึงปนเป้ือนอยู่ในธรรมชาติได้นาน บางชนิด
จะมีพิษตกค้างอยู่ได้นานเป็นสิบๆ ปี มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงกลุ่มน้ีจะมีฤทธ์ิไปทําลายระบบประสาท
ส่วนกลาง ถ้าได้รับสารพิษน้ีเข้าไปจํานวนมากจะทําให้เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ท้องร่วง อาจเกิดหัวใจ
วายและตายได้ แต่ถ้าได้รับปริมาณน้อยๆ ค่อยๆ สะสมในร่างกายจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ 
ตัวอย่างของสารพิษพวกน้ีได้ แก่ ดีดีที ออลดริน ดิลดริน เอนดริน เฮปคาคลอร์ ลินแดน ฯลฯ  
      - กลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต (organo phosphate) เป็นสารสังเคราะห์มาจากกรดฟอสฟอริค 
จึงมีฟอสฟอรัส (P) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ สารพิษพวกน้ีจะสลายตัวได้ง่าย มีพิษตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่
ยาวนานนัก โดยเฉล่ียประมาณ 3-15 มักจะมีพิษรุนแรงมากต่อสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงได้ดี 
สารพิษป้องกันกําจัดแมลงทุกชนิดในกลุ่มน้ี จะมีผลต่อระบบความดันโลหิตและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 
(cholinesterase) ในเลือด ถ้าได้สารพิษน้ีเข้าไปจะทําให้เกิดการเวียนศีรษะต่ืนเต้นตกใจง่าย คลื่นไส้ เป็น
ตะคริว ชัก ไม่สามารถควบคุมกล้ามเน้ือและตายได้ ตัวอย่าง ของสารพิษพวกน้ีได้แก่ มาลาไธออน,อาชีเฟท,ได
โครวอส,เมวินฟอส,โมโนโครโตฟอส ฯลฯ  
           - กลุ่มคาร์บาเมท (carbamate) เป็นอนุพันธ์ของกรดคาร์บามิกมีธาตุไนโตรเจน (N) เป็น
องค์ประกอบ สลายตัวง่าย มีฤทธ์ิในการฆ่าแมลงได้อย่างกว้างขวางและค่อนข้างจะมีพิษต่อมนุษย์และ
สัตว์เลือดอุ่นน้อยกว่า 2 กลุ่มแรก แต่จะมีพิษสูงต่อผึ้งและปลาสารพิษกลุ่มน้ีจะมีผลต่อระดับของเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสและเป็นพิษต่อระบบประสาทเช่นเดียวกับสารพิษกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต ดังน้ัน ถ้าได้รับสารพิษ
พวกน้ีเข้าไปก็จะเกิดอาการคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างของสารพิษพวกน้ี ได้แก่ คาร์บาริล, ไบกอน, คาโบฟูเรน ฯลฯ  
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         - กลุ่มไพรีรอย (pyrethroids) ได้แก่สารพิษไพรีทริน (pyrethrin) ซึ่งมีได้ทั้งจากธรรมชาติ 
คือ สกัดได้จากดอกทานตะวัน และจากการสังเคราะห์ขึ้น ตัวอย่างเช่น สารเฟอร์เมทริน สารเรสเมทรินไซเปอร์
เมทริน ฯลฯ สารพิษกลุ่มน้ีใช้ฆ่าแมลงได้ดี แต่ต้นทุนการสังเคราะห์สูงกว่าที่สกัดได้จากธรรมชาติ จึงทําให้มี
ราคาแพงมาก สารพิษกลุ่มน้ีมีพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นค่อนข้างน้อยและสลายตัวได้ง่าย 
  1.2 สารพิษป้องกันกําจัดวัชพืช (herbicides) เป็นสารเคมีที่ใช้ป้องกันและกําจัดวัชพืชที่ขึ้นใน
ที่ที่เราไม่ต้องการให้ขึ้นโดยมามักเรียกว่า "ยาฆ่าหญ้า" ทั้งๆ ที่ยาบางชนิดสามารถทําลายพืชอ่ืนๆ ได้นอกจาก
หญ้าปัจจุบันมีสารพิษกําจัดวัชพืชจําหน่ายอยู่มากกว่า 150 ชนิด  หลายร้อยสูตรและมีประสิทธิภาพการตกค้าง
อยู่ในดินในสภาวะที่เหมาะสมได้เป็นเวลานานเช่นกัน ตัวอย่างของสารพิษพวกน้ี ได้แก่ พาราคว๊อต 2, 4, 5-
T,2, 4 - D, ดาราปอน 85 % อะตราซึน ฯลฯ 
  1.3 สารพิษป้องกันกําจัดเช้ือรา (fun-gicides) เป็นสารเคมีที่ใช้ป้องกันกําจัดเช้ือราที่พืชพันธ์ุ
ธัญญาหาร เมล็ดพืช ผัก ผลไม้ ตลอดจนเช้ือราท่ีขึ้นอยู่ตามผิวดินสารพิษในกลุ่มน้ีมีมากกว่า 250 ชนิด มีทั้งที่
เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์น้อยจนถึงพวกที่มีพิษสูงตลอดจนอยู่ในสภาวะแวดล้อมได้นาน ตัวอย่างของสารพิษ
พวกน้ี ได้แก่ คอปเปอร์ซัลเฟต แคปเทน ไชเนป นาเนบ เบนเลท ฯลฯ  
           1.4 สารพิษป้องกันกําจัดสัตว์แทะ (rddenticides) เป็นสารเคมีที่ใช้กําจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ 
บางชนิดมีพิษร้ายแรงมาก ตัวอย่างของสารพิษพวกน้ี ได้แก่ โซเดียมโมโนฟลูออโร-อาซีเดท ซิงค์ฟอสไซด์วอฟาริน 
ฯลฯ  
         นอกจากน้ียังมีสารพิษป้องกันกําจัดศัตรูพืชอ่ืน ๆ อีก ได้แก่สารพิษป้องกันกําจัดสาหร่าย (algicides) 
สารพิษป้องกันกําจัดหนอน ไส้เดือนฝอย (nematocides) สารพิษป้องกันกําจัด เห็บ ไร (acaricides) เป็นต้น 

2. โลหะหนัก 
  เป็นสารพิษอีกกลุ่มหน่ึงที่มีความสําคัญมากมีทั้งที่พบอยู่ทั่วๆ ไป ตามธรรมชาติ และเป็น
สารประกอบของโลหะที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมา โลหะหนักที่สําคัญ ๆ คือ 
  2.1 ตะก่ัว เป็นโลหะหนักที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น  ใช้เป็นสารผสมในนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ใช้ในอุตสาหกรรม แบตเตอร่ี อุตสาหกรรมกรดซัลฟูริค ทําโลหะเจือ ทํากระสุนปืน สีทาเหล็ก และ
งานบัดกรี เป็นต้น ตะก่ัวสามารถปะปนอยู่ในบรรยากาศ อาหารรับประทานและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ได้พิษของ
ตะก่ัวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแดงมีผลกระทบต่อระบบประสาทและทําให้เกิดอันตรายต่อไต 
  2.2 ปรอท มนุษย์นําปรอทไปใช้ผสมหรือเจือโลหะต่างๆ เช่น ทองคํา เงิน และทองแดงท่ี
เรียกว่า "อะมัลกัม" นําไปใช้ในการอุดตัน ใช้เป็นเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเป็นองค์ประกอบของยาปราบศัตรู 
พืชและสัตว์ พิษของปรอทเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ทําลายเนื้อเย่ือปอด ทําลายระบบขับถ่ายและ
ระบบประสาท ส่วนกลาง 
 

  3. สารระคายผิว 
  เป็นสารพิษที่ทําให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบได้ เมื่อสัมผัสบ่อย ๆ เป็นเวลานานสามารถแบ่งได้
เป็นกลุ่ม 
  3.1 พวกที่ละลายไขมันได้แก่ ตัวทําละลายที่ใช้กันทั่วๆ ไป เช่น อะซีโตน  อีเทอร์  เอสเตอ 
สารละลายด่าง ตัวทําละลายน้ีจะละลายไขมันตามธรรมชาติและอาจจะละลายผิวช้ันนอกได้ด้วย  
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           3.2 พวกที่ดึงนํ้าออก เมื่อถูกผิวหนังจะดึงนํ้าออกจากผิวหนัง เกิดความร้อนให้กรดที่กัด
ผิวหนังเช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไทรออกไซด์ ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียม  
คลอไรด์  
           3.3 พวกที่ทําปฏิกิริยากับนํ้าหรือการแตกตัว นํ้าจะทําให้สารหลายชนิดแตกตัวให้อิออน เช่น 
นํ้ากับฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ให้คลอไรด์ อิออน และกรดไฮโปคลอรัส เป็นต้น  
           3.4 พวกที่ตกตะกอนโปรตีน เช่น เกลือของโลหะหนักต่างๆ แอลกอฮอล์  ฟอร์มาดีไฮด์ กรด
แทนนิล ฯลฯ  
           3.5 พวกออกชิไดเซอร์ ซึ่งจะรวมกับไฮโดรเจน ปล่อยออกซิเจนออกมา เช่น คลอรีน เฟอร์ริค
คลอไรด์  กรดโครมิล สารเปอแมงกาเนท เป็นต้น 
           3.6 พวกรีดิวเซอร์ ซึ่งจะไปดึงเอาออกซิเจนออกมาทําให้ผิวลอกหรือผิวช้ันนอกหนาขึ้น เช่น 
ไฮโดรควินโนน, ซัลไฟท์ เป็นต้น  
           3.7 พวกที่ทําให้เป็นมะเร็ง โดยไปกระตุ้นการเติบโตของผิวช้ันนอกและกลายเป็นเซลล์มะเร็ง 
เช่น สารที่กลั่นจาก ถ่านหิน อะนีลิน เป็นต้น 
 

  4. สารที่เป็นผงหรือฝุ่นซ่ึงมีอนุภาคเล็กๆ 
  เข้าสู่ร่างกายได้ โดยการหายใจ ตัวอย่างผงฝุ่นของแอสเบสตอส ทําให้เกิดโรค ปอดแข็ง 
(asbestosis) ผงฝุ่นของซิลิเกทเป็นอันตรายต่อปอดผงฝุ่นของโลหะต่าง ๆ เช่น ตะก่ัว ปรอท แมงกานีส 
แคดเมียม ฯลฯ ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายได้ 
 

  5. สารที่ให้ไอเป็นพิษ 
  เป็นสารเคมีที่ให้ไอพิษเมื่อสูดดมเข้าไปทําให้เป็นพิษต่อร่างกาย ได้แก่ ตัวทําละลายต่าง ๆ 
เช่น เบนซิน คาร์บอนไดซัลไฟต์ คาร์บอนเตดตะคลอไรด์ เมทธิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ 
 

  6. ก๊าซพิษ 
  มีหลายชนิดที่ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ก๊าซพิษบางชนิดมีอันตรายมาก โดยอาจทําให้
ร่างกายขาดออกซิเจนหรือทําความระคาย หรืออันตรายต่อร่างกาย และเราอาจมีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องด้วย 
เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ไฮโดรเจนไซยาไนต์  ไฮโดรเจนซัลไฟต์  ไนโตรเจนออกไซด์ พอสจีน ฯลฯ 
  7. สารเจือปนในอาหาร 
  เป็นสารเคมีที่นํามาใส่เข้าไปในอาหารโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันมิให้อาหารเสีย เพ่ือการ
คงไว้หรือเพ่ิมคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอาหาร ตลอดจนเพื่อให้อาหารนั้นมีกลิ่น รส สี ที่น่ารับประทานมากย่ิง 
ขึ้น สารเคมีเหล่าน้ี บางชนิดถ้าใส่ในปริมาณมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดเป็นพิษเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 
ตัวอย่าง เช่น สารไนเตรทไนไตรท์ ผงชูรส โซเดียม เบนโซเอท เป็นต้น นอกจากน้ีสารเคมีบางชนิดก็เป็นสารที่
เป็นพิษมีอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ตัวอย่างเช่น สีย้อมผ้า กรดกํามะถัน บอแรกซ์ กรดซาลิโซลิก เป็นต้น 
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  8. สารพิษที่สังเคราะห์โดยสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
  ได้แก่ สารที่สังเคราะห์จากเช้ือรา แบคทีเรีย พืช และสัตว์บางชนิด ตัวอย่างของสารพิษที่เกิด
จากเช้ือรา เช่น สารพิษ Aflatoxia เกิดจากเช้ือราพวก Aspergillus flavus ที่ขึ้นอยู่ในถั่วลิสง ข้าวโพดหรือ
อาหารแห้งอ่ืนๆ หรือสารพิษ Bo Tulimumtoxin เกิดจากเช้ือแบททีเรีย Clostridium botulinum ที่ขึ้นใน
อาหารกระป๋องที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานสารพิษ Trichothecene หรือ T-2 toxin เกิดจากเช้ือรา Fusarium 
tricinetum ที่ขึ้นในข้าวโพด เป็นต้น สําหรับพืชและสัตว์ที่สามารถสร้างสารพิษได้ เช่น เห็ดพิษ กลอย มัน
สําปะหลัง คางคก เหรา (สัตว์ทะเลชนิดหน่ึง) ปลาปักเป้า เป็นต้น 

9. สารกัมมันตภาพรังสี 
  เป็นสารที่สามารถแผ่รังสีมาจากตัวเองได้ มนุษย์ได้นํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่สําคัญคือ
ในด้านการแพทย์ และการผลิตไฟฟ้า สารกัมมันตภาพรังสีนับเป็นสารที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารพิษชนิดอ่ืนๆ โดยจะทําอันตรายโดยตรง และถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้อีกด้วย 
กัมมันตภาพรังสีที่แผ่ออกมามี 3 ชนิด คือ รังสีอัลฟา รังสีเบต้า และรังสีแกมมา สารกัมมันตภาพรังสีใน
ธรรมชาติมีหลายตระกูล แต่ที่สําคัญที่สุด คือ ตระกูลยูเรเนียม และตระกูลทอเรียม ที่สําคัญรองลงมาคือ โปแตส 
เซียม-40  ยูบีเดียม-87  สมาเรียม-147  ลูซีเตียม-176 และเรเดียม-220 เป็นต้น 
 

ตอนท่ี  3.1 สารพิษจากครัวเรือน 

สารเคมีหรือสิ่งของที่ใช้กันทั่วไปหรือพบเห็นกันทั่วไปในบ้านน้ัน บางชนิดต่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
หรือต่อชีวิต บางชนิดทําลายภาชนะหรือเคร่ืองใช้อ่ืนก็มีเราควรจะได้หาความรู้ไว้บ้างเพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
อันตรายน้ัน อาจแบ่งได้ดังน้ี 

เรื่องที่ 3.1.1 สารทําความสะอาด (สบู่ แชมพู น้ํายาล้างจาน ยาสีฟัน นํ้ายาล้างห้องนํ้า)เป็นสารที่ช่วย
ให้สิ่งสกปรกหลุดจากวัสดุที่ต้องการทําความสะอาด  สารในกลุ่มทําความสะอาดได้แก่ สารซักฟอกสังเคราะห์ 
สบู่ นํ้ายาล้างจานและแชมพู สารเหล่าน้ีสามารถทํางานได้ เน่ืองจากมีโครงสร้าง 

   ทางเคมีของสารลดแรงตึงผิว ซึ่งประกอบด้วย 
   1. ส่วนที่ละลายในน้ํา 
   2. ส่วนที่ละลายในไขมัน 
เน่ืองจากคราบสกปรกส่วนมากมักมีไขมันเป็นส่วนประกอบ ดังน้ันขั้วที่ละลายในไขมันจะจับกับไขมัน

และสามารถดึงคราบสกปรกออกจากวัสดุที่เปรอะเป้ือน ในขั้นตอนทําความสะอาด 

 
ภาพท่ี 1  ตัวอย่างสารทําความสะอาดทม 

ที่มาของภาพ  http://www.myfirstbrain.com/ 



19 
 

 

เรื่องที่ 3.1.2 สารซักล้าง (ผงซักฟอง สบู่)ทั่วไปในบ้านเรามีมากมายหลายประเภท การทําความ
สะอาดเสื้อผ้า เครื่องใช้ภายในบ้านเป็นน้ันเป็นลักษณะงานที่เหน็ดเหน่ือย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบน้ันต้องใช้เวลา 
และแรงงานค่อนข้างมากในการดูแลซักล้าง ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ ได้
ค้นพบและ พัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการซักล้าง และทําความสะอาดเพ่ือให้งานซักล้างเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว ง่าย และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําความสะอาดย่ิงขึ้น 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ตัวอย่างสารซักลา้ง 
ที่มาของภาพ  https://www.google.co.th 

เรื่องที่ 3.1.3 ภาชนะ ในสมัยก่อนภาชนะที่เราใช้บรรจุอาหารส่วนมากมักจะใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจาก
ธรรมชาติ เช่น ใบตอง กะลามะพร้าว เครื่องป้ันดินเผา (ไม่มีลวดลาย ไม่เคลือบ) แต่มาถึงยุคปัจจุบัน วัสดุจาก
ธรรมชาติเหล่าน้ีดูเหมือนว่าจะค่อยๆถูกกลืนหายไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่คืบคลานเข้ามาครอบงําวิถีชีวิต
คนเราเสียจนหมดสิ้น 

 
ภาพท่ี 1  ตัวอย่างภาชนะท่ีใช้บรรจุอาหารในปัจจุบัน 

ที่มาของภาพ https://www.google.co.th 
เด๋ียวน้ีไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่จานกระเบ้ืองเคลือบสีลายสวย จานพลาสติกในระดับ

คุณภาพต่างๆ กัน ที่ดีหน่อยก็เป็นพลาสติกพวกเมลามีน และถ้าจะให้ดูคลาสสิกก็อาจจะเป็นจานเซรามิก
เคลือบ นอกจากน้ีก็มีกล่องโฟมซึ่งจัดว่าเป็นวัสดุบรรจุอาหารท่ีทําลายสิ่งแวดล้อมตัวฉกาจทีเดียว  
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เรื่องที่ 3.1.4 สารฆ่าแมลง เช่น ยาฆ่าแมลง ยากําจัดยุง ฯลฯ ในปัจจุบันในแต่ละครัวเรือน มักจะมี
การนําผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบมาใช้ เพ่ือทําความสะอาดข้าวของเคร่ืองใช้ภายในบ้าน เพ่ือกําจัด
ยุง แมลงหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่มักชอบบุกรุกเข้ามาภายในบ้าน เช่น ปลวก มด หรือแมลงสาบ เป็นต้น การเลือก  
ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี ตลอดจนการใช้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นสิ่งจําเป็นที่ควรจะทราบ 

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงหรือยากําจัดยุง จะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดง
เครื่องหมาย อย. และมีอักษรย่อ วอส. นําหน้าเลขทะเบียน มีช่ือผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทย แสดงช่ืออัตราส่วน
ของสารออกฤทธ์ิ ช่ือผู้ผลิต และแหล่งที่ผลิต พร้อมทั้งคําเตือน ภาชนะบรรจุจะต้องไม่รั่วซึม มีฝาปิดสนิทไม่
สามารถรั่วไหลได้ ก่อนใช้จะต้องอ่าน และทําความเข้าใจกับวิธีใช้ และคําเตือนฉลากอย่างละเอียด   เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย และได้ผลคุ้มค่าที่สุด 

 
ภาพท่ี 1  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงหรือยากําจัดยุง 

ที่มาของภาพ  http://www.doa.go.th/ 
 

การใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่น กําจัดยุง และแมลงในบ้านเรือนน้ัน ก่อนการฉีดพ่น จะต้องให้คน และสัตว์
เลี้ยงออกมานอกห้องเสียก่อน ปิดประตูหน้าต่าง และให้ผู้ฉีดสวมถุงมือ และหน้ากาก หรือใช้ผ้าปิดปาก และ
จมูก แล้วจึงฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นข้างบนทั้งสี่ด้านของห้อง ฉีดประมาณ 15 นาที จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 
15 นาที เพ่ือให้ละอองกระจายท่ัวถึง แล้วจึงเปิดหน้าต่างเพ่ือระบายอากาศ ระวังอย่าให้ละอองเข้าตา ปาก 
และจมูก อย่าฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย เมื่อเสร็จจากการใช้แล้วต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้า และสบู่
ทุกคร้ัง หากผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกําจัดแมลงถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยนํ้าสะอาดหลายๆ ครั้ง ถ้าเป้ือนเสื้อผ้าให้รีบถอด
ออกแล้วเปล่ียนใหม่ทันที หากกลืนกินเข้าไปห้ามทําให้อาเจียน ให้รีบนําส่งพร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบ
แทรกของผลิตภัณฑ์น้ันๆ 
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ตอนท่ี 3.2 สารพิษในภาคเกษตรกรรม 
สถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีในขณะที่ 

พ้ืนที่การเพาะปลูกยังคงมีอยู่เท่าเดิม ในปี 2554 พบว่า มีมูลค่าการนําเข้าเป็นจํานวนมากกว่า 22,034 
ล้านบาท ซึ่งเป็นการบ่งช้ีว่าเกษตรกรของไทยมีปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้นแม้ว่า
สารเคมีทางการเกษตรจําพวกปุ๋ยจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชอาหาร ช่วยลดความเส่ียงในเร่ือง
ความเสียหายต่อผลผลิต ทําให้ผลิตภาพทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่การใช้สารเคมีที่มากเกินความจําเป็น และไม่ถูกต้องเหมาะสมก็จะทําให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ 
กล่าวคือ ด้านสุขภาพ พบว่า ในปี 2550 มีเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถึง
ร้อยละ 39 ด้านสิ่งแวดล้อม พบการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ผลการประเมินผล
กระทบทางเศรษฐศาสตร์โดยการวิเคราะห์ผลกระทบภายนอกจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบว่า ในปี 2553 มี
มูลค่าผลกระทบภายนอกสูงถึง14 พันล้านบาท และเมื่อผนวกมูลค่าการนําเข้ากับต้นทุนผลกระทบภายนอก 
ทําให้ต้นทุนที่แท้จริงของสังคมจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงถึง 32 พันล้านบาทต่อปีและมีสถิติเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ืองทุกปีนอกจากน้ียังมีความเสียหายจากการส่งออกที่มีสาเหตุมาจากสารตกค้างในสินค้าทาง
การเกษตร ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายปีละประมาณ 800 - 900 ล้านบาท ส่งผลทางลบต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศในฐานะผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก 

เรื่องที่ 3.2.1 สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ (pesticide) เป็นสารที่ใช้เพ่ือป้องกัน ทําลาย ไล่หรือ ลด
ปัญหาของศัตรูพืชและสัตว์ก่อความรําคาญ 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ อาจเป็นสารเคมี หรือ สารชีวภาพ (เช่น ไวรัส หรือ แบคทีเรีย) ที่ใช้ทําลาย
หรือยับย้ังการเจริญเติบโตแพร่พันธ์ุ ของสัตว์ (แมลง หนู หอย) วัชพืช หรือ จุลชีพ ที่ส่งผลกระทบกับพืชหลักที่
เพาะปลูก ให้คุณภาพหรือปริมาณตํ่าลง 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ แบ่งตามศัตรูพืชได้ คือ ยากําจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง ยากําจัดเช้ือรา และสาร
กําจัดแบคทีเรีย นอกจากน้ันยังมีสารอ่ืนๆ อีกเช่น ยาเบ่ือหนู ยาเบ่ือนก ยาฆ่าหอย 

เรื่องที่ 3.2.2 สารเร่งเนื้อแดง (Beta-agonist) สารในกลุ่มบีตา-อะโกนิสต์เป็นตัวยาสําคัญที่ใช้ยา
บรรเทาโรคหอบ หืด ช่วยในการขยายหลอดลม มีฤทธ์ิช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ ช่วยให้กล้ามเน้ือมดลูก
คลายตัว และช่วยให้กล้ามเน้ือขยายตัว เพ่ิมการสลายตัวไขมันที่สะสมในร่างกาย 
 

 

ภาพท่ี   เนื้อสตัว์ที่มีมีการใชส้ารเร่งเนื้อแดง 
 
 
 
 
 

ที่มาของภาพ https://www.google.co.th 
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ในประเทศไทย ได้มีการนําสารในกลุ่มบีตา-อะโกนิสต์โดยเฉพาะ เคลนบิวเทอรอล (Clenbuteral) 
และซัลบูทามอล (Salbutamol) มาใช้เติมลงในอาหารหมู สารนี้จะตกค้างในเน้ือหมู มาถึงผู้บริโภค เป็น
อันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรู้จัก
และเริ่มใช้สารบีตา-อะโกนิสต์ โดยเฉพาะเคลนบิว-เทอรอลมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยใช้ช่ือทางการค้าต่างๆ 
กัน เช่น เลนดอล โดโซลบี แอมโปรฟีดบีดอล 2201 และแมคโต-เอส เป็นต้น 

เน่ืองจากไม่มีการใช้เคลนบิวเทอรอลในยาคน และความเข้มงวดในการส่ังนําเข้าประเทศ ดังน้ันสารเร่ง
เน้ือแดงอีกชนิดหน่ึงที่นิยมในปัจจุบันคือ ซัลบูทามอล (Salbutamol) ซึ่งหาซื้อได้ง่ายกว่าเพราะมีการใช้เป็นยา
ของคน แต่นําซัลบูทามอลมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ คือใช้เป็นสารเร่งเน้ือแดงโดยผสมในอาหารและนํ้าสําหรับเลี้ยง
หมู เพ่ือให้ซากหมูมีเน้ือแดงมาก มีไขมันน้อยซึ่งทําให้ได้ราคาดี 

 

อันตรายจากการบริโภคเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้าง 
การบริโภคเน้ือสัตว์ที่มีสารเร่งเน้ือแดงตกค้างอยู่ มีผลต่อการทํางานของระบบประสาทที่ควบคุมการ

ทํางานของกล้ามเน้ือหัวใจ กล้ามเน้ือเรียบของหลอดเลือด หลอดลม กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น อาจมีอาการ
มือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กระวนกระวาย วิงเวียนศีรษะ บางรายมีอาการเป็น
ลม นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการทางจิตประสาท และเป็นอันตรายมากสําหรับหญิงมีครรภ์และผู้ที่
เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ 

เรื่องที่ 3.2.3 สารเร่งการเจริญเติบโต (สารควบคุมการเจริญเติบโต)  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า  
ฮอร์โมน  จัดเป็นกลุ่มของสารที่กําลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันน้ี   เน่ืองจากสามารถใช้ประโยชน์ได้
กว้างขวางและเห็นผลได้ค่อนข้างเด่นชัด  เมื่อกล่าวถึงฮอร์โมนพืช  (plant   hormones)   ก็เช่ือว่าทุกท่านคง
เคยได้ยินและรู้จักว่าเป็นสารที่ใช้ฉีดพ่นให้ต้นไม้เพ่ือให้มีการออกดอก   ติดผลตามที่ต้องการ   แต่โดยความจริง
แล้ว คําว่า  ฮอร์โมน  พืชน้ีมีความหมายในเชิงวิชาการว่า เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นเองในปริมาณน้อยมาก 
แต่มีผลในด้านการส่งเสริมหรือยับบ้ังการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาภายในต้นพืชน้ัน ๆ  ทั้งน้ีไม่รวมพวก
น้ําตาลหรือสารอาหารที่เป็นอาหารพืชโดยตรง จะเห็นได้ว่าพืชสร้างฮอร์โมนขึ้นน้อยมาก โดยมีปริมาณเพียง
พอที่จะควบคุมการเติบโตภายในต้นพืชน้ัน ๆ ดังน้ันการสกัดฮอร์โมนออกมาจากต้นพืช เพ่ือไปพ่นให้ต้นไม้อ่ืน ๆ 
จึงเป็นเรื่องยากและไม่คุ้มค่า  จึงได้มีการค้นคว้าและสังเคราะห์สารต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมน
ธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์แทนเมื่อเป็นเช่นน้ี  สารที่เรานํามาฉีดพ่นให้ต้นพืชเพ่ือให้เกิดลักษณะตามที่เรา
ต้องการน้ัน จึงไม่ใช่ฮอร์โมนพืชแต่จัดเป็นสารสังเคราะห์ ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมน จึงได้มีการบัญญัติศัพท์
ทางวิชาการข้ึนมาว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  (plant   growth   regulators) ซึ่งมีความหมายถึง
ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ มีคุณสมบัติในการกระตุ้นยับย้ังหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางสรีรวิทยาของ
พืชได้ 

การเติบโตของพืชในทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการงอกของ
เมล็ดจนกระทั่งต้นตาย ดังน้ันการใช้สารสังเคราะห์  ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนฉีดพ่นให้กับต้นพืชจึงเป็นการ
เปลี่ยนระดับความสมดุลของฮอร์โมนภายใน ทําให้ต้นพืชแสดงลักษณะต่างๆ ออกมานอกเหนือการควบคุมของ
ธรรมชาติแต่ก่อนที่จะใช้สารสังเคราะห์เหล่าน้ีให้ได้ผลควรที่จะต้องศึกษาคุณสมบัติฮอร์โมน และสารสังเคราะห์
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ชนิดต่าง ๆ  โดยละเอียดเสียก่อนตัวอย่างของฮอร์โมนและสารสังเคราะห์ชนิดต่างๆ ออกซินจิบเบอเรลลิน    
ไซโตไคนินเอทิลีนและสารปลดปล่อยเอทิลีน  สารชะลอการเจริญเติบโตของพืชสารยับย้ังการเจริญเติบโตของ
พืช และสารอ่ืน ๆ 
 

ตอนท่ี 3.3  เครื่องสําอาง 

 เครื่องสําอางคือสิ่งที่ใช้ตบแต่งผิวหนัง ผม เล็บ ฟัน และใบหน้าให้ดึงดูดสายตาและทําให้แลดูสวยงาม
ขึ้น  เมื่อคิดเปรียบเทียบจํานวนผู้ใช้เครื่องสําอางวันหน่ึงเป็นล้าน ๆ คนกับจํานวนผู้แพ้เครื่องสําอางแล้ว  จะ
เห็นว่ามีการแพ้น้อยมาก จากสถิติของผู้ผลิตเคร่ืองสําอางพบว่า มีลูกค้าประมาณ 1 ในแสนคนเท่าน้ันที่มีอาการ
แพ้เครื่องสําอาง  แต่จากสถิติของแพทย์โรคผิวหนังพบว่า มีผู้ป่วยประเภทน้ี 2 - 4  ของคนไข้โรคผิวหนัง
ทั้งหมด แสดงว่ามีอยู่บ้างพอสมควร  อย่างไรก็ดี  ในปัจจุบันมีผู้แพ้เครื่องสําอางมาหาแพทย์โรคผิวหนังและ
ผู้ผลิต เพ่ือให้ทําเคร่ืองสําอางที่ใช้ได้โดยปลอดภัยมากขึ้น 

ลักษณะของผวิหนังอักเสบที่เนื่องจากเครื่องสําอาง 
สารเคมีในเครือ่งสําอาง  อาจจะมีพิษต่อร่างกายได้ต่าง ๆ กันดังน้ี 

1.  กัดผิวหนัง (Irritant reaction) 
2.  ทําให้เกิดการแพ้ (Allergic dermatitis) 
3.  ทําให้แพ้แสงแดดง่าย (Photo-sensitivity reaction) 
4.  อุดรูต่อมเหง่ือและท่อขุมขน และอาจทาํให้เกิดเป็นผื่นเป็นสะเก็ด (Granulomatous reaction) 
5.  ทําให้ขน ผม และเล็บแตก 
 

วิธีคน้หาเครื่องสําอางที่ทาํให้แพ้ 
 บางครั้งก็หาได้ง่าย แต่บางครั้งก็หาได้ยากมาก มีวิธีการต่าง ๆ ดังน้ี 

1.  ใช้วิธีหยุดใช้ชั่วคราว โดยปฏิบัติดังนี ้
ก.  หยุดใช้เครื่องสําอางทุกชนิด เว้นเสียแต่ลิฟสติค (ถ้าริมฝีปากไม่แพ้) 
ข.  สระผมด้วยสบู่ธรรมดาที่ไม่มีนํ้าหอมปน การสระน้ีก็เพ่ือจะล้างเครื่องสําอาง เช่น นํ้ามันใส่ผม 
    หรือยาย้อมผมออกเสียให้หมด 

          ค.  ล้างหน้าด้วยสบู่ธรรมดาที่ไม่มนํ้ีาหอมปน 
          ง.  ล้างยาทาเล็บออกให้หมด 
          จ.  ให้เอาเคร่ืองสําอางทั้งเก่าและใหม่ส่งไปให้แพทย์ทดสอบรวมทั้งฟองนํ้าและแผ่นแตะหน้า 
          ฉ.  ถ้าเพ่ิงไปเสริมสวยมาใหม่ ๆ และเกิดการแพ้ขึ้น ให้นําช่ือและเคร่ืองสําอางที่ใช้ส่งไปให้แพทย์ 
              ตรวจด้วย 
          ช.  เครื่องสําอางที่แพ้ อาจเป็นชนิดใหม่หรือเก่าก็ได้ หรืออาจเป็นชนิดเก่าแต่ผลิตขึ้นใหม่โดยเปลี่ยน 
              หรอืเติมส่วนผสมใหม ่
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หลังจากทําดังน้ีแล้ว ถ้าผื่นแพ้หายไป ก็แสดงว่าคงมีสารท่ีทําให้แพ้ในเคร่ืองสําอางน้ัน ๆ ขั้นต่อไปเมื่อ
หายแพ้ดีแล้วค่อย ๆ นําเครื่องสําอางต่าง ๆ มาใช้ทีละอย่าง ๆ โดยให้เว้นระยะนานพอสมควร เพ่ือรอดู
ปฏิกิริยาให้แน่ว่าเคร่ืองสําอางชนิดใดที่เป็นตัวต้นเหตุทําให้แพ้ เมื่อพบแล้วก็ควรท้ิงไปและเลิกใช้โดยเด็ดขาด 
แผ่นแตะหน้าและฟองน้ําที่เคยใช้แตะหรือถูกต้องกับเคร่ืองสําอางที่แพ้น้ันก็ต้องทิ้งไปด้วย  คีมดัดขนตาที่เคย
โดนเคร่ืองสําอางที่แพ้ ก็ต้องล้างให้สะอาด 

2.  การทดสอบด้วยการทา (Patch test) คือเอาเคร่ืองสําอางที่สงสัยว่าแพ้ มาทาบนผิวหนัง ถ้ามีการ
แพ้ ก็จะเกิดเป็นผื่นขึ้นภายใน 48 ช่ัวโมง ถ้าสงสัยว่าเครื่องสําอางน้ันจะทําให้แพ้แสงแดดง่าย เมื่อทาสารน้ัน
แล้วก็ควรให้ถูกกับแสงแดดด้วย แล้วดูว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นบ้าง การทดสอบด้วยวิธีน้ีอาจนํามาทดลอง
ใช้กับเคร่ืองสําอางที่จะซื้อใช้ใหม่  เพ่ือให้แน่ใจว่าจะทําให้แพ้หรือไม่ ก็โดยเอาเคร่ืองสําอางน้ันท่าบนผิวหนัง
ใกล้บริเวณที่เราจะใช้ทาจริง ๆ เช่น ถ้าจะทดสอบกับยาย้อมผม ก็ควรทําการทดสอบกับบริเวณต้นคอ 

สารเคมีที่ต้องระวังในเคร่ืองสําอาง 

1. สารกันเสียประเภทพาราเบน (Paraben Preservatives) หน้าที่ของมันก็ตามช่ือน่ันแหละ คือ
กันการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากราคาถูกจึงถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในรูปของเมธิลพาราเบน 
(Methylparaben) และ เอธิลพาราเบน (Ethylparaben) มักจะนํามาผสมกับผลิตภัณฑ์จําพวกครีมนวดผม 
นํ้ายาดับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว แชมพู ครีมบํารุงผิวหน้า ครีมทําความสะอาด เป็นต้น เจ้าสารเคมีตัวน้ี
สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและกระแสเลือดได้รวดเร็ว และเพ่ิมอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้มาก โดยเฉพาะ
มะเร็งเต้านม ถึงจะมีการกําหนดให้ใช้ในปริมาณน้อยในระดับหน่ึง แต่ก็จัดได้ว่าเป็นสารเคมีอันตรายตัวแรกเลย
ที่เราต้องพยายามหลีกเลี่ยง 

 2. โพลีเอธิลีนไกลคอล (Polyethylene Glycol หรือ PEG)เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางเพ่ือทําให้เน้ือของผลิตภัณฑ์ดูข้นขึ้น มักจะใช้กับผลิตภัณฑ์บํารุงผิว เป็นสารเคมีที่เมื่อสัมผัสกับผิว
ของเรา แล้วอาจจะทําให้เกิดการรบกวนกับไขมันธรรมชาติที่ผิวของเรา และอาจจะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพดู
แก่ก่อนวัยของผิวได้ นอกจากน้ันยังทําให้ผิวอ่อนแอลงทําให้ติดเช้ือและแพ้สิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

 3. โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium Lauryl Sulfate หรือ SLS)เป็นสารสังเคราะห์ที่มักจะถูกใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับปากและฟัน แชมพู ครีมอาบนํ้า เพ่ือทําให้เกิดฟอง บางทีผู้ผลิตเคร่ืองสําอางอาจจะเลี่ยงใช้
คําว่า "มาจากมะพร้าว" ก็ได้ สารตัวน้ีอาจจะทําให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง แสบตา สามารถทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อร่างกายของเราได้ในระยะยาว เป็นสารเคมีที่สามารถซึมลงผิวหนังได้รวดเร็วมาก และก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ปอด สมอง และหัวใจ เราควรหลีกเลี่ยง 

 4. ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol)ใช้กันในผลิตภัณฑ์บํารุงผิวจํานวนมาก โดยทั่วไป
จะทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายในผลิตภัณฑ์น้ันๆ และสามารถทําอันตรายกับผิวได้ ทําให้เกิดการระคายเคือง 
เน่ืองจากว่าสารเคมีน้ีสามารถทําลายช้ันของความเป็นกรดที่ผิวของเราตามธรรมชาติจึงทําให้รูขุมขนอ่อนแอลง
และถูกโจมตีจากเช้ือโรคง่ายขึ้น หากผิวสัมผัสกับสารน้ีนานมากๆ อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการแก่ก่อน
วัยของผิวได้ 
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5. ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นปิโตรเลียม (Mineral Oil)ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
เครื่องสําอาง ลิปสติก จะมีสารเคมีชนิดน้ีอยู่ และจากที่มาของมัน เราก็น่าจะรู้ได้ว่าไม่ค่อยจะดีต่อผิวของเรา
เท่าไรนัก การใช้นานๆ ทําให้เกิดปัญหากับผิว เช่นทําให้รูขุมขนอุดตันและทําให้เกิดการติดเช้ือและอักเสบ และ
ถ้าพอกปิดทับผิวเรามากๆ เข้า ก็เหมือนกับทําให้ผิวเราหายใจไม่ออกน่ันเอง 

6. สีสังเคราะห์ (Synthetic Colors) สีที่ได้จาการสังเคราะห์เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้ตัวเคร่ืองสําอางเอง
มีสีสันสดใสสวยงาม (และทําให้ผู้ใช้สวยงามขึ้นบ้างด้วย) รวมทั้งใช้ในนํ้ายาย้อมผมบางชนิดด้วย เวลาดูที่สลาก
เราจะเห็นเขียนว่า FD&C หรือ D&C และตามด้วยสีและตัวเลขเช่น FD&C Red No.6 เป็นต้น เราเช่ือว่าสี
สังเคราะห์พวกน้ีเป็นสารก่อมะเร็งได้ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยง 

7. น้ําหอมสังเคราะห์ (Synthetic Fragrances) ในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง มีนํ้าหอมสังเคราะห์
อยู่หลายร้อยชนิดที่พร้อมที่จะถูกเลือกมาใช้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปจําช่ือพวกน้ีได้หมด โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงสลากก็จะเขียนไว้ง่ายแค่ว่า นํ้าหอม หรือ Fragrance แค่น้ัน แต่ถ้านํ้าหอมสังเคราะห์พวกน้ีก่อเรื่องให้เรา ก็
จะเกิดอาการระคายเคือง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เป็นผื่น ผิวเปลี่ยนสี ไอ อาเจียน เราจึงต้องคอยสังเกตอาการ
ของตัวเองในการใช้งานเคร่ืองสําอางด้วย ทางที่ดีก็คือ เลือกเครื่องสําอางที่มีกลิ่นน้อยๆ ไม่จัดจ้านนัก น่าจะ
ดีกว่า 

ตอนท่ี 3.4 น้าํยาดับกลิน่และสเปรยป์รับอากาศ 
 กลิ่นหอมต่างๆ น้ันคงเป็นที่ช่ืนชอบของทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษก็ตามแต่ของ
บางอย่างที่สวยงามหอมน้ัน บางที อาจจะมีพิษร้ายฝังตัวอยู่ก็ได้ ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราน้อยกว่านํ้าหอมที่ใส่กันก็
คือ บรรดาน้ําหอมปรับอากาศน่ันเอง 

 ในปัจจุบัน มีนํ้าหอมปรับอากาศต่างๆ ที่เราใช้ในการดับกลิ่นให้กับห้อง หรือสถานที่ต่างๆ ให้เลือกกัน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบนํ้า แบบเจล แบบสเปรย์ แบบระเหยด้วยความร้อน ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพ่ือสร้าง
กลิ่นที่เราชื่นชอบให้กระจายออกไปในบริเวณที่ได้ติดต้ังนํ้าหอมเหล่าน้ันเอาไว้ ลําพังตัวนํ้าหอมน้ันคงไม่ได้ทํา
อันตรายให้กับเราได้สักเท่าไร แต่สิ่งที่แฝงมากับนํ้าหอมเหล่าน้ีในบางผู้ผลิตน้ัน น่าเป็นห่วงเพราะทําให้เกิด
อันตรายจากนํ้าหอมปรับอากาศอันแสนหอมหวนได้ 

อันตรายจากน้ํายาดับกลิ่นและน้ําหอมปรับอากาศ 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง มีการตรวจสอบนํ้าหอมปรับอากาศที่วางจําหน่ายอยู่ในท้องตลาด พบว่ามี

จํานวนมากท่ีมีสาร พาทาเลต (phthalates, อาจจะออกเสียงที่ถูกต้องเป็น ธาลเลทส์ ก็ได้) ซึ่งเป็นกลุ่มของ
สารเคมีที่ใช้ในการละลายและอุ้มเอาส่วนที่เป็นนํ้าหอมเอาไว้ สารเคมีกลุ่มน้ีเป็นสารตัวเดียวกันกับที่ใช้ในการ
ทําให้พลาสติกอ่อนตัวลง และใช้ในการทํากาวต่างๆ และยังพบได้ในเคร่ืองสําอางอีกหลายอย่าง สี ยาทาเล็บ 
และของเด็กเล่นเด็กอีก 
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 มีการศึกษาในหนูทดลองและคน พบว่า ถ้าได้รับสารพาทาเลตในปริมาณมาก จะเพ่ิมโอกาสเป็นมะเร็ง
ได้มากข้ึน มีผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศในทารกให้ผิดปกติไป และยังพบว่ามีผลกระทบต่อความสามารถในการ
เจริญพันธ์ุอีกด้วย เรียกได้ว่าเจ้าพาทาเลตน้ีเป็นสารอันตรายจากนํ้าหอมปรับอากาศที่มีผลได้มากกับคนเราเลย
ทีเดียว  

การหลีกเลี่ยง 

เมื่อทราบว่านํ้าหอมที่เราใช้ปรับอากาศกัน อาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีสารอันตรายแฝงอยู่ในน้ัน ก่อน
การซื้อก็คงแนะนําเพ่ือนๆ ว่าจะต้องดูฉลากข้างบรรจุภัณฑ์กันเสียหน่อยว่าได้ระบุว่ามีพาทาเลตอยู่หรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา กลับไม่ได้บังคับให้ผู้ผลิตต้องระบุว่ามีพาทาเลตอยู่ที่ฉลาก
แม้ว่าจะมีสารดังกล่าวอยู่ก็ตาม ดังน้ันวิธีที่ดีที่สุดคือ ควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้นํ้าหอมปรับอากาศในที่ที่เรา
ต้องสูดดมในปริมาณมากๆ ทุกๆ วันเช่น ในห้องเล็กๆ ที่อับทึบที่เราจะต้องอยู่นานในแต่ละวัน เช่นห้องนอน
ขนาดเล็ก นอกจากน้ันอาจจะหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติเช่น วางผงกาแฟไว้ในห้อง ฝานมะนาวเป็นแว่นบางๆ ใส
ไว้ในถังขยะ นําถาดขี้บุหรี่ออกไปจากห้อง เหล่าน้ีก็ทําให้อากาศในห้องบริสุทธ์ิขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่เรา
ไม่รู้จริงเรื่องที่มาที่ไปเข้าช่วย ซึ่งอาจจะแฝงไปด้วยอันตรายที่เราไม่ทราบ 

ตอนท่ี 3.5 สารพิษในภาคอุตสาหกรรม  
ผลสําเร็จจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ผลักดันให้

เศรษฐกิจของประเทศ ขยายตัวเพ่ิม ขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 8.2 ต่อปี โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในปี 
พ.ศ.2537 ประมาณ 60,000 บาท ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินของ ประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี มีเสถียรภาพ สัดส่วน
คนยากจนต่อประชากรทั้งประเทศลดลงจากร้อยละ 26.3 ในปี พ.ศ. 2529 เหลือร้อยละ 13.7 ในปี พ.ศ.2535 
และปัจจุบันธนาคารโลก ได้ประกาศให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจนแล้ว จากข้อมูลตัวเลข
ดังกล่าว ทําให้เราสามารถมองภาพรวมของการพัฒนาประเทศไทย เป็นภาพที่ประสบผลสําเร็จ และบรรลุ
เป้าหมาย ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างดีย่ิง แต่เบ้ืองหลังตัวเลขความสําเร็จที่สวยหรูน้ี ได้ซ่อนบาดแผล
แห่งการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมนานับประการ อาทิเช่น สภาพสังคมมีความสับสนและมี
ความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น ช่องว่างของการกระจายรายได้ของประชากรทั้งประเทศยัง มีแนวโน้มสูง 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมถูกทําลายลงไป ตลอดเวลา สาเหตุต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนแต่ทําให้คุณภาพชีวิต
ของคนไทยในสังคมเสื่อม โทรมลงไปเป็นลําดับ 
          จากนโยบายขยายภาคการผลิต โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีเป็นฐาน แต่มิได้
คํานึงถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันปัญหามลพิษและขาดหลักการกําจัดกากของเสียที่
ถูกต้อง ส่งผลให้มีการนําเข้าสารเคมีทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก โดยขาดการ
ป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม คิดโดยเฉลี่ยรายปี เป็นสารเคมีประเภทสารอนินทรีย์ประมาณ 270,000 
ตัน และสารอินทรีย์ประมาณ 300,000 ตัน การใช้สารเคมีดังกล่าวยังไม่ถูก ต้องตรงตามหลักวิชา เน่ืองจากผู้ใช้
และผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดการจัดการที่ดี เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติภัย และสารพิษ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นปัญหาต่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายยังตลาดโลก เมื่อเป็นเช่นน้ีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสารเคมีและวัตถุมีพิษ จึงเป็น
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สิ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายจะต้องให้ความสนใจใฝ่รู้ และระมัดระวังเป็น
พิเศษ เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี ล้วนส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิต นับจาก
ปัจจุบันสู่อนาคตและมนุษย์ไม่สามารถจะปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ เหล่าน้ีได้เลย 
 

สารพิษในภาคอุตสาหกรรม 
สารเคมีได้เข้ามามีความสําคัญต่อวงการอุตสาหกรรมและในชีวิตประจําวันของคนโดยทั่วไป โดยมีการ

ใช้กันอย่างแพร่หลายและในปริมาณที่สูงมาก หากผู้ใช้ไม่มีความรู้ไม่ทราบพิษภัยของสารเคมีหรือใช้กันอย่างไม่
ระมัดระวังสารเคมีเหล่าน้ัน จะเข้าสู้ร่างกายผู้ใช้และผู้ที่อยู่รอบข้าง ซึ่งสามารถทําอันตรายต่อสุขภาพได้รุนแรง
จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

 

                                       ภาพท่ี  สารเคมีที่ใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 
                                     ที่มาของภาพ https://www.google.co.th 
สารเคมีที่มักใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

1. แคดเมียม ( Cd ) Cadmium  
2. โครเมี่ยม( Cr )Chromium  
3. ตะก่ัว ( Pb )Lead 
4. ฟลูออรีน ( F )Fluorine 
5. แมงกานีส ( Mn )Manganese 
6. สารหนู ( As )Arsenic 

สารเคมีสามารถเข้าสู่รา่งกายได้ 3 ทางคือ 
ทางปาก โดยการด่ืมกินเข้าไปจากการปนเป้ือนมากับอาหารและน้ําด่ืม การใช้มือที่เป้ือนสารเคมีหยิบ

จับอาหารเข้าปาก หรือการกินเข้าไปโดยตรง เช่น จากความต้ังใจ (การฆ่าตัวตาย) ความเข้าใจผิดหรือความ
ประมาท 

ทางผิวหนัง สารเคมีสามารถดูดซึมเข้าทางผิวหนังและจะดูดซึมได้ มากย่ิงขึ้นหากมีบาดแผลที่ผิวหนัง 
หรือเป็นโรคผิวหนังอยู่ก่อนแล้ว นอกจากน้ีแล้วสารเคมียังทําอันตรายโดยตรงต่อผิวหนังจากการสัมผัส สารเคมี
โดยตรงหรือจากการเกิดอุบัติเหตุสารเคมีกรดอาการที่เกิดขึ้น เช่น ผื่น รอยไหม้ บวมแดง ปวดแสบปวดร้อน
บริเวณที่สัมผัสสารเคมีหากสารเคมีเข้าตาก็จะเกิดอาการอย่างรุนแรง 
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ทางการหายใจ เกิดจากการสูดดมหรือหายใจเอาสารเคมีในรูปของไอ ฝุ่นละออง ฟูม แก๊ส เข้าไป
โดยตรงหรือการสูบบุหรี่ในที่ทํางานที่มีสารเคมี อาการที่เกิดจะเร็วมากเพราะเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วและ
ปริมาณที่สูงมากกว่าทางอ่ืน อาการเช่น หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก เวียนศีรษะหน้ามืด 

 

อาการเม่ือได้รบัสารเคมีคือ 
1. เกิดผดผื่นคัน  2. ระคายเคือง   3. ผิวหนังไหม้อักเสบ 
4. ขาดอากาศ  5. หน้ามืด วิงเวียน  6. มะเร็ง 
7. อัมพาต  8. ผลต่อทารกในครรภ์  9. เสียชีวิต 

 

วิธีปฏิบัติตัวเม่ือได้รับสารเคมีโดยการรับประทาน 
1. ลดอัตราการดูดซึมและทําให้สารเคมีเจือจางลง โดยให้รีบด่ืมนม หรือไข่ดิบ หรือด่ืมนํ้าเปล่าทันที และ

ในกรณีที่ผู้ได้รับสารเคมีกําลังชักหรือสลบ อย่าให้ด่ืมอะไรทั้งสิ้น 
2. ทําให้อาเจียน โดยใช้น้ิวแหย่แถวเพดานคอ หรือให้ด่ืมนํ้าเกลืออุ่นจัด ๆ (ผสมเกลือ 1 ช้อนโต๊ะในนํ้า 1

แก้ว) หรือทั้งด่ืมและล้วงคอ เพ่ือให้อาเจียนเอาสารพิษออกมา ข้อควรระวังในการทําให้อาเจียน คือ อย่า
พยายามทําให้อาเจียนถ้าผู้ได้รับสารเคมีมีอาการชักหรือสลบ เพราะจะทําให้เศษอาหารทะลักเข้าไปใน
หลอดลมและเกิดการอักเสบของปอดได้ ในกรณีที่ด่ืมกรด ด่าง หรือนํ้ายาฟีนอล (ยาดับกลิ่น) ถ้าด่ืมกรดให้ด่ืม
นํ้าปูนใส เพ่ือช่วยทําให้เป็นกลาง แล้วให้ด่ืมนมเพ่ือลดการระคายเคืองก่อน แล้วจึงทําให้อาเจียน ถ้าด่ืมด่างให้
ด่ืมนํ้าผลไม้ เช่น นํ้าส้ม หรือนํ้าผสมนํ้าส้มสายชู เล็กน้อย แล้วด่ืมนมหรือไข่ตีก่อนทําให้อาเจียน 

3. ให้ยาถ่าย เพ่ือช่วยขับสารเป็นพิษออกจากลําไส้ ยาถ่ายที่เหมาะสมท่ีสุดได้แก่ โซเดียมซัลเฟต ดีเกลือ 
นํ้ามันระหุ่ง ข้อควรระวังในการให้ยาถ่ายน้ัน อย่าให้ในรายที่ด่ืมสารที่มีฤทธ์ิกัดกร่อน เช่น กรด หรือ ด่าง ถ้าจะ
ให้ยาถ่ายในรายดื่มกรด หรือด่างควรให้หลังจากที่ให้ด่ืมนมหรือไข่สด หรือสารที่จะไปทําให้กรดหรือด่าง เป็น
กลางก่อน 

วิธีปฏิบัติตัวเม่ือได้รับสารเคมีบริเวณตา 
1. ให้ล้างตาด้วยนํ้าสะอาดให้มากที่สุดทันที นานอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้นให้นํ้าไหล 

ผ่านตา 
2. ถ้าล้างนํ้าแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นรีบนําส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลโดยเร็วและห้ามใช้สารเคมีแก้พิษใดๆ 

วิธีปฏิบัติตัวเม่ือได้รับสารเคมีบริเวณผิวหนัง 
1. ถ้าสารเคมีน้ันทําปฏิกิริยากับนํ้าหรือไม่ หากสารน้ันทําปฏิกิริยากับนํ้า เช่น กรดกํามะถันเข้มข้น ให้ใช้

ผ้าสะอาดเช็ดออกจากผิวหนัง 
2. ให้รีบล้างออกด้วยนํ้าทันที นานอย่างน้อย 15 นาที หลังจากน้ันควรอาบนํ้าชําระล้างร่างกายให้สะอาด 

กรณีที่สารเคมีหกรดบริเวณที่มีเสื้อผ้าปกคลุม ให้รีบถอดเสื้อผ้า แล้วรีบล้างออกหรืออาบนํ้า 
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วิธีปฏิบัติตัวเม่ือได้รับ สารเคมีจากการสูดดม 
1. ได้กลิ่นผิดปกติให้รีบออกจากบริเวณน้ันไปสูดอากาศในที่โล่ง 
2. ถ้าอยู่ภายในตัวอาคารเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท เพ่ือให้ความเข้มข้นของแก๊สเจือจางลง 
3. กระตุ้นการหายใจด้วยยาดมฉุนๆ  

ตอนท่ี  3.6 ของเด็กเล่น 
ของเด็กเล่นมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สมาธิ สติปัญญาและช่วยต่อยอดความคิด 

เสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็กๆ ได้ดี แต่สิ่งสําคัญที่เราไม่ควรละเลย คือ เรื่องของความปลอดภัยจาก
ของเด็กเล่นเด็ก เพราะของเด็กเล่นที่ดูไม่น่าจะทําร้ายใครได้น้ันอาจจะนําอันตรายที่คาดไม่ถึงมาสู่เด็กๆ ได้
เช่นกัน 

 

                                       ภาพท่ี   การสัมผสัของเลน่ของเด็กเล็ก  
                                      ที่มาของภาพ  http://www.kid4play.com/ 
 
สารอันตรายทีเ่จือปนอยู่ในของเด็กเล่น  

ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ได้ทําการสํารวจของเด็กเล่นในจังหวัดต่างๆ ที่จําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและตลาดทั่วไป จํานวน 
173 ตัวอย่าง พบของเด็กเล่นเด็กที่มีระดับสารตะกั่วสูงกว่าความปลอดภัยตามมาตรฐานกําหนดจํานวน 31 ช้ิน 
คิดเป็นร้อยละ 17.9 ของของเด็กเล่นที่ตรวจสอบ (ดังตารางที่ 1) ซึ่งของเด็กเล่นทั้ง 31 รายการที่มีอันตรายน้ี มี
ทั้งของเด็กเล่นที่ได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และของเด็กเล่นที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. เช่น 
หน้ากากมาร์คไรเดอร์ มีระดับค่าตะก่ัวรวม 24,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ คือ 
6,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 40 เท่า รถแข่งขนาดเล็ก ระดับค่าตะก่ัวรวม 15,200 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ลูกบอลพลาสติก ระดับค่าตะก่ัวรวม 3,397 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเกมตกปลาพลาสติก 
พบสารแบเรียม 1,099 มิลลิกรัม/กิโลกรัมสารโลหะหนักเหล่าน้ีถูกใช้เป็นส่วนประกอบของสี สารเคลือบเงา 
และใช้เป็นวัสดุที่ผลิตของเด็กเล่นสําหรับเด็ก โดยอันตรายจากสารเคมีเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการทาง
สมองและ IQ ของเด็ก มีพิษต่อผิวหนัง ทําลายระบบประสาท และกล้ามเน้ือ  
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนของเด็กเล่นที่มีสารตะก่ัวสูงกว่าค่ามาตรฐาน 
กําหนดแบ่งตามเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและพ้ืนทีสุ่่มตัวอย่าง 

 
 

ที่มา : รายงานโครงการ ตรวจสอบสารโลหะหนักในของเด็กเล่น. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการ
เล่นเด็กและสนามเด็กเล่นระดับชาติ อ้างใน  http://www.thaisafeplay.csip.org/toyt.html  
 

ทั้งน้ีเมื่อจําแนกประเภทของสารโลหะหนักที่มีปริมาณมากที่สุดในของเด็กเล่นต่างๆ พบ สารตะก่ัวซึ่ง
สามารถทําลายระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย และยับย้ังการเจริญเติบโตของเด็ก มากถึงร้อยละ 
90.32 รองลงมาคือ โครเมียมซึ่งสามารถทําลายระบบทางเดินหายใจ ทําให้เป็นมะเร็งที่ปอด และทําให้ผิวหนัง
อักเสบ ร้อยละ 58.06 นอกจากน้ียังมีสารปรอท แร่พรวง แคดเมียม และแบเรี่ยม  (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ประเภทของสารโลหะหนักที่มีระดับเกินกว่ามาตรฐานในของเด็กเล่นที่ตรวจพบจํานวน 31 ช้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ท่ีมา : รายงานโครงการ ตรวจสอบสารโลหะหนักในของเด็กเล่น. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเล่นเด็ก 
              และสนามเด็กเล่นระดับชาติ อ้างใน  http://www.thaisafeplay.csip.org/toyt.html  
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คุณสมบัติของสารพิษที่มีผลกระทบต่อร่างกายของเด็ก  
1. โลหะหนักบางชนิด เช่น แคดเมียมจะทําลายตับ ไต ระบบประสาท กระดูก ทําให้ปวดกระดูก และ

ไตวายได้  
2. สารทําละลายอินทรีย์หรือตัวทําละลาย เป็นส่วนประกอบของกาว แลกเกอร์ สีที่ใช้พ่นทา สารชนิด

น้ีมีกลิ่นฉุน มีพิษทําให้ระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ และเน้ือเย่ืออ่อน และมีพิษต่อระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย รวมท้ังสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทําให้ความจําเสื่อมอารมณ์แปรปรวน สารทําละลาย
อินทรีย์บางชนิดจะทําให้โลหิตจาง และบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็งทําให้เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้  

3. สารเคมีกําจัดแมลงและสารเคมีกําจัดเช้ือรา มีโอกาสพบในของเด็กเล่นที่ผลิตด้วยวัสดุที่ทําจากไม้ 
เน่ืองจากใช้สารเคมีกําจัดแมลงและเช้ือรา สารชนิดน้ีจะมีผลทําลายสมอง ระบบประสาท มีผลต่อการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเน้ือ บางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง  

4. พาทาเลต เป็นส่วนประกอบในวัสดุที่เป็นพลาสติกชนิดอ่อน สารน้ีมีผลทําลายระบบสืบพันธ์ุ สมอง
และระบบประสาท  

5. สารเคมีผสมในอาหาร เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีของเด็กเล่นเด็กหลายชนิดมักมีการผลิตเป็นภาชนะที่
บรรจุขนมด้วย เพ่ือจูงใจเด็กให้นิยมซื้อ เพราะจะได้ทั้งของที่รับประทานได้และได้ของเด็กเล่นด้วย ดังน้ันจึงต้อง
ระวังสารเคมีเจือปนในขนมเหล่าน้ี ทั้งจากสารเคมีจากภาชนะบรรจุเป็นของเด็กเล่นและสารเคมีที่เจือปนใน
ขนม ตัวอย่างสารเคมีที่อาจพบเจือปนในขนมที่อยู่ในรูปของของเด็กเล่น ได้แก่ สารเคมีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
และสารเคมีที่เป็นสารถนอมอาหาร สารเคมีที่ทําให้เกิดรสเผ็ด แอลกอฮอล์ และสารโปรตีนเทียม (เมลามีน) ที่
อาจผสมในขนมที่มีส่วนผสมของนม ช๊อกโกแล็ต 

- สารถนอมอาหารจะมีฤทธ์ิระคายเคืองทางเดินอาหาร อาจทําลายตับและไตได้  
- แอลกอฮอล์จะมีฤทธ์ิทําให้มึนเมา เคลื่อนไหวผิดปกติ หายใจหอบ หัวใจเต้นแรง  
- สารเมลามีน จะมีฤทธ์ิทําให้คลื่นไส้อาเจียน ทําลายตับและไต และอาจเสียชีวิตได้  
- สารที่ทําให้เกิดรสเผ็ด จะระคายเคืองปาก ลิ้นและลําคอ รู้สึกแสบร้อน  
จะเห็นได้ว่าของเด็กเล่นมีทั้งคุณและโทษ หากเลือกซื้อของเด็กเล่นให้เหมาะสมตามวัยของเด็ก 

ของเด็กเล่นก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้อย่างเต็มที่ แต่การเลือกซื้อของเด็กเล่นน้ันเราควร
ใส่ใจกันอีกสักนิดว่า ของเด็กเล่นที่ดูน่ารัก มีสีสันที่สวยงามน้ัน มีความปลอดภัยสําหรับเด็กๆ ของเรามาก
พอแล้วหรือไม่ 
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ใบงาน  
เรื่อง สารพษิจากครัวเรือน 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………....................................................................................................................…………… 

2. จงยกตัวอย่าง สารทําความสะอาด หรือสารซักล้างมาอย่างน้อย  5 อย่าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………....................................................................................................................…………… 

3. จงยกตัวอย่าง วัสดุบรรจุอาหารท่ีไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างน้อย 2 อย่าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..........................................................................................……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วัสดุบรรจุอาหารใดที่ทําลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. จงยกตัวอย่าง สารฆ่าแมลงภายในบ้านมาอย่างน้อย 2อย่าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงาน  
เรื่อง สารพษิในภาคเกษตรกรรม 

 
ให้ผู้เรียนตอบคําถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 

1. สารเร่งเน้ือแดง เป็นสารในกลุ่มใดและเป็นตัวยาสําคัญที่ใช่ในสิ่งใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………........………………………………………… 

2. จงบอกอันตรายจากการบริโภคเน้ือหมูที่มสีารเร่งเน้ือแดงตกค้างมาอย่างน้อย 5 ข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............……………………………………… 

……………………………………………………………………….......………………………………………………………………… 

3. เพราะเหตุใดผู้ค้าเน้ือหมู จึงต้องใช้สารเร่งเน้ือแดง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............………………………………………………… 

………………………………………………………………........……………………………………………………………………… 

4. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มักนิยมเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าอะไร 

……………………………………………………........………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...............………………………………………………………………… 

5. จงยกตัวอย่างของฮอร์โมนหรือสารสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆของพืชมา 5 ชนิด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...............…………………………………………………………………… 

………………………………………………….........…………………………………………………………………………………… 
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ใบงาน  
เรื่อง สารพษิในภาคอุตสาหกรรม 

 
ให้ผู้เรียนตอบคําถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 

1. สารสารพิษและสารเคมีที่มักจะใช้ในภาคอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..............…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….......…………………………… 

2. สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางใดบ้าง พร้อมทั้งบอกอาการของผู้ได้รับสารเคมี เขา้สู่ร่างกาย มา
อย่างน้อย 5 อาการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...............………… 

……………………………………………………………………………………………….......………………………………………… 

3. จงยกตัวอย่างสารเคมีที่ควรระวังในเคร่ืองสําอาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..............……………………………… 

……………………………………………………………………………….......………………………………………………………… 

4. จงบอกอันตรายจากนํ้ายาดับกลิ่นและนํ้าหอมปรับอากาศมาอย่างน้อย 2 อย่าง 

………………………………………………………………………………….......……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………....…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………....………………………… 

5. สารอันตรายที่มักเจือปนอยู่ในของเด็กเล่น มีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………… 
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บทที่ 4   

สารพิษจากอาชีพ 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 

บทที่ 4  สารพิษจากอาชีพ 
 
สาระสาํคญั 
 อาชีพต่างๆ ล้วนต้องมีการนําสารเคมีมาใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อ
บุคคล และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ รอบตัวเรา  ดังน้ันเราควรทราบการปฏิบัติตนในขณะทํางานเพ่ือลดอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นได้ 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

1. ผู้เรียนสามารถบอกประเภทและชนิดของสารพิษในครัวเรือนและอาชีพได้ 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 การเข้าสู่ร่างกายของสารพิษ 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ให้ผู้เรียนศกึษาเน้ือหา ในตอนที่ 4 สารพิษจากอาชีพ และศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ เช่น ห้องสมุดประชาชนอําเภอ ฯลฯ 
 2. ครูและผู้เรยีน สรุปเน้ือหาร่วมกัน 

3. ใหผู้้เรียนทาํใบงาน ตอนท่ี 4 สารพิษจากอาชีพ 
สื่อประกอบการเรียนรู้  

1. ใบงานบทท่ี 4 สารพิษจากอาชีพ 
2. แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น ห้องสมุดประชาชนอําเภอ  การสืบค้นทางอินเทอร์เนต สื่อวารสาร ฯลฯ 

ประเมินผล 
 1. ประเมินจากผลการทํา ใบงาน ตอนที่ สารพิษจากอาชีพ 
 2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนรู้ 
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บทท่ี 4  
สารพิษจากอาชีพ 

 

 สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลและความสําคัญอย่างมากต่อการดํารงชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลาย เพราะ
สภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่รอบๆ ตัวเราเป็นธรรมชาติที่จุนเจือเอ้ืออํานวยและบันดาลให้เกิดสรรพสิ่งมีชีวิตบนพ้ืน
พิภพน้ีธรรมชาติดังกล่าว ได้แก่ ดิน อากาศ แสงแดด นํ้า ธาตุ พืชพันธ์ุธัญญาหารและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ดังน้ัน 
คุณภาพของชีวิตเป็นปกติสุขสมบูรณ์ได้ย่อมขึ้นกับสภาวะแวดล้อมที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างแท้จริงเสมอ 
นับต้ังแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน เรื่องเก่ียวกับสารเป็นพิษน้ันไม่ค่อยมีผู้ให้ความสนใจ ยกเว้นเมื่อมีเหตุวิบัติพร้อม
เจ็บป่วยพิการล้มตาย เน่ืองจากสารพิษขึ้นเป็นครั้งคราว หลังจากน้ันทุกอย่างก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความ 
ทรงจํา 
 สารเป็นพิษเป็นสารที่ร่างกายได้รับแล้วเกิดความผิดปกติทันทีหรือสารที่สะสมไว้จํานวนหน่ึงในจํานวน
ที่มากเกินพอ ทําให้เกิดอันตรายทําลายชีวิต 
 
อาชีพเกษตรกรรม 
 ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาจประสบอันตรายทั้งต่อสุขภาพได้ ดังน้ี 
         อันตรายต่อสุขภาพ 
         ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ จะได้รับอันตรายจากสารเคมี และฝุ่นละอองต่างๆ ปัจจุบัน 
เกษตรกรใช้สารเคมีกําจัดแมลง และกําจัดศัตรูพืชกันมาก โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดแมลง ประเภทออร์กาโน
ฟอสเฟต เช่น ฟอสดริน พาราไธออน มาลาไธออน ฯลฯ และสารเคมีประเภทคาร์บาเมต เช่น เซพริน แลนเนต 
ฟูราแดน เทมมิค เป็นต้น ซึ่งสารเคมีต่างๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกายทั้งทางปาก ลมหายใจ แลผิวหนัง จะทําให้เกิด
อันตราต่อร่างกาย ดังน้ี 
       1. อาการระคายเคืองที่ตา นํ้าตาไหล ตาแดง ตาพร่ามัว 
       2. นํ้ามูก นํ้าตาไหล คลา้ยเป็นไขหวัด 
       3. อาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ อาเจียน หมดสติ หรืออาจเสียชีวิตได้ 
       4. ระคายเคืองที่ผิวหนัง ผิวหนังเป็นผื่น มีอาการแพ้ ปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนัง ผวิหนังอักเสบ 
กลายเป็นโรคผิวหนังได้ 
       5. อาการชาตามมือเท้า อาจเป็นอัมพาตได้ 
       6. ชักกระตุกที่กล้ามเน้ือ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
       7. การสะสมของสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการแบ่งตัว และการ
เจริญเติบโตของเซล เกิดเป็นเซลมะเร็งขึ้น 
       8. ฝุ่นละอองจากฟางข้าว ฝ้ายและชานอ้อย จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ 
เกิดเย่ือพังผืดที่ปอด ปอดอักเสบหรือพิการ กลายเป็นมะเร็ง และเป็นโรคต่างๆ เก่ียวกับปอดได้ เช่น โรคปอด
ชานอ้อย โรคปอดชาวนา เป็นต้น 
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สาเหตุของการเกิดอันตรายจากอาชีพเกษตรกรรม 
อันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาจเกิดจากสาเหตุสําคัญดังน้ี  

                 1. คน                     
                 2. สิ่งแวดล้อม 
 1. คน นับว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุจาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สาเหตุ

สําคัญมีดังน้ี 
              1. สภาพร่างกายท่ีอ่อนแอ ไม่แข็งแรง เจ็บป่วย หรือมีอาการอ่อนเพลียขณะปฏิบัติงาน ย่อม

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
              2. สภาพจิตใจที่ไม่เป็นปกติ มีความวิตกกังวล กระวนกระวาย หรือใจร้อนจนเกินไป ก็ทําให้

เกิดการผิดพลาดได้ 
              3. การขาดความรู้ความชํานาญ หรือไม่มีประสบการณ์ในการใช้สารเคมี ใช้เครื่องจักรกล 

เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ย่อมก่อให้เกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
              4. การมีนิสัยที่ไม่ดีในเรื่องการทํางาน มีความประมาท เลินเล่อ ขาดการระมัดระวัง เอาใจใส่ใน

การทํางาน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
       2. สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่สําคัญเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คือ สารเคมีและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น สารฆ่าแมลง สารเคมีกําจัดวัชพืช ฯลฯ ซึ่งอาจใช้ไม่ถูกวิธี 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดความระมัดระวังในการใช้ย่อมเกิดอันตรายได้เสมอ                            
 

การป้องกันอันตรายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
        การป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ อาจทําได้ดังน้ี 
     1. ด้านตัวบุคคล 
             1. ควรดุแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ หากเจ็บป่วยไม่ควร
ทํางาน 
             2. ควรศึกษาหาความรู้เก่ียวกับอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ เพ่ือให้รู้จักระมัดระวังอันตราย ที่
อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน 
             3. ขณะทํางานพยายามทําจิตใจให้ผ่องใส่ ทํางานด้วยความต้ังใจ ระมัดระวัง ไม่คิดถึงเรื่องอ่ืน 
หรือมีอาการเหม่อลอย 
             4. ควรทํางานตามความสามารถของตน ไม่หักโหม และไม่ควรด่ืมเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย เช่น ยาม้า เครื่องด่ืมบํารุงกําลัง ฯลฯ 

         2.ด้านสิ่งแวดล้อม 
         การป้องกันด้านสารเคม ี
               1. ศึกษาหรืออ่านฉลากบนขวดสารเคมีให้เข้าใจถ่องแท้ ถูกต้องก่อนการใช้และปฏิบัติตาม
คําแนะนําอย่างเคร่งครัด 
               2. ผู้จะใช้สารเคมีฉีดพ่น ควรแต่งกายให้เหมาะสม สวมหมวก เสื้อแขนยาวปิดมิดชิด สวมหน้ากาก 
ถุงมือยาง รองเท้าหุ้มส้น และหลังจากฉีดพ่นสารเคมีเสร็จแล้ว จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที นําชุดเสื้อผ้า ถุงมือ 
ซักนํ้าหลายคร้ัง และอาบนํ้าทันท ี
               3.  รู้จักเลือกใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ให้ถูกต้อง เหมาะสมและถูกชนิด ไม่ควรใช้ผิด
วัตถุประสงค์ เช่น สารฆ่าแมลงชนิดปากกัด พวกต๊ักแตน มด ก็ไม่นําไปใช้กับแมลงชนิดปากดูด พวก ยุง 
แมลงวัน 
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              4.  ในการใช้สารเคมี ควรใช้ตามสัดส่วนที่ระบุ ห้ามใช้ปากเปิดขวดสารเคมี เวลาแก้หีบห่อ หรือเปิด
ภาชนะบรรจุยา ก็ต้องระวังอย่าให้แตกหัก หรือปลิวฟุ้งกระจาย เมื่อผสมสารเคมีก็ไม่ควรใช้มือกวน หรอืสัมผัส
สารเคมี ให้ใช้เศษไม้กวน และระมัดระวังอย่างให้สารเคมหีกรดผิวหนัง โดยเฉพาะตาและปาก หรือเสือ้ผ้า
เครื่องใช้ หากหกรดให้รีบล้างนํ้าและฟอกสบู่ทันที และอาบนํ้า พร้อมทั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ด้วย 
              5.  ขณะฉีดพ่นสารเคมี ต้องอยู่เหนือผม และใช้เวลาฉีดพ่นไม่เกิน 4-5 ช่ัวโมง หากมีลมแรงควร
หยุดฉีด ควรระมัดระวัง ไม่หายใจเอาละอองหรือไอ และอย่างให้ละอองยาปลิวลงที่พักอาศัย บ่อนํ้า หรือ
ภาชนะบรรจุนํ้าหรืออาหาร รวมทั้งไม่ฉีดพ่นยาบริเวณที่มีเด็กและไม่รับประทานอาหาร ด่ืมนํ้า หรือสูบบุหรี่
ในขณะฉีดพ่นสารเคม ี
              6.  เมื่อฉีดพ่นยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรล้างมอืและอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า 
              7.  ควรเก็บสารเคมีให้เป็นที่เป็นทางมิดชิด ห่างไกลมือเด็ก และไม่เก็บไว้ใกล้อาหาร และภาชนะใส่
อาหารต่างๆ 
              8.  ภาชนะบรรจุสารเคมี ห้ามนําไปล้างในสระน้ํา คลอง บ่อ หรือธารนํ้าสาธารณะ เมื่อใช้หมดแล้ว 
ควรนําไปทําลายโดยการฝังดิน ถ้าใช้ไม่หมอให้เก็บให้ดีปิดป้ายบอกให้ชัดเจน อย่าเปลี่ยนภาชนะที่บรรจุ เช่น 
ขวดนํ้าหวาน ขวดนําอัดลม ฯลฯ เพราะอาจเกิดการเข้าใจผิดได้ และไมค่วรนําภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่ใช้แล้ว 
ไปล้างเพ่ือเอาไปบรรจุนํ้าด่ืมและอาหาร 
              9.  ควรระมัดระวังพาตกค้างในพืชผล โดยไมบ่ริโภคพืชผลที่พ่นยาไว้ก่อนถึงกําหนด ที่ยาจะ
สลายตัว เช่น ผลไม้ ไม่ควรเก็บก่อน 30 วัน หลังจากฉีดยา ผักไม่ควรเก็บก่อน 60 วัน หลังจากฉีดยา 
            10.  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หากเป็นไปได้ ควรหาสิ่งทดแทนการใช้สารเคมี หรือยากาํจัด
ศัตรูพืช เช่น ให้กัมมันตภาพรังสี ใช้สารเคมีทําใหแ้มลงเป็นหมัน การใช้วิธีทางชีววิทยา โดยการทําให้เกิดการ
ทําลายกันเองระหว่างแมลงด้วยกันหรือศัตรูพืช เช่นนํายาฆ่าแมลงไปฆ่าไร กําจัดวัชพืช กําจัดโรคพืช พวกเช้ือ
รา แบคทีเรีย ยาฆ่าหนู ฆ่าไสเ้ดือน ฝอย กําจัดหอยทาก ฯลฯ 

 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากสารมีพิษ  อุบัติเหตุจากสารพิษอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่างๆ ดังน้ี 
        1. ความประมาณ ความประมาทเลินเล่อ ทําให้เกิดการหยิบของผิด เช่น หยิบยาผิด 
      2. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อุบัติเหตุอาจเกิดจากความไม่รู้ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
      3. การจัดสารเคมีหรือสารมีพิษต่างๆ โดยขาดความเป็นระเบียบ รอบคอบ เช่น การเก็บรวม กับ
ของกิน หรือเก็บไว้ใกล้มือเด็ก ไม่มีฉลากปิดช่ือและวิธีการใช้สารเคมีน้ันๆ ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
 

  วิธีป้องกันอันตรายจากสารพิษ  การป้องกันอันตรายจากสารมีพิษน้ัน ควรปฏิบัติดังน้ี 
      1. ก่อนใช้ยาและสารเคม ีควรอ่านฉลาก และวิธีการใช้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
      2. ไม่ควรหยิบยาหรือสารเคมีมาใช้ ขณะที่เมาสุรา 
     3. ศึกษาหาความรู้ เก่ียวกับอันตรายและวิธีป้องกันอุบัติเหตุเก่ียวกับสารมีพิษ 
      4. เก็บสารมพิีษไว้ในตู้อย่างมิดชิด พ้นมือเด็ก และปิดฉลากช่ือและวิธีการใช้สารมีพิษเหล่าน้ันด้วย 
       5. การใช้ยากันยุง ถ้าจําเป็นควรใช้การระบายอากาศดี หรือใช้ขณะที่ไมม่ีคนอยู่ในห้อง 
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 วิธีปฏิบัติเม่ือถูกสารมีพิษ 
      1. เม่ือสารมีพิษเขา้ทางปาก 
          1.1 ควรทําให้อาเจียน โดยให้นํ้าอุ่นมากๆ หรือล้วงคอ แต่ถ้ากินกรดหรือด่างห้ามให้อาเจียน ถ้า
ทราบว่ากินกรดเข้าไปให้กินนํ้าสบู่อ่อนๆ แต่ถ้าทราบว่ากินด่างเข้าไปให้กินนํ้าส้มคั้นหรือนํ้าส้มสายชูอ่อนๆ แล้วรีบส่ง
แพทย์ 
         1.2 รีบให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แล้วรีบนําส่งโรงพยาบาล 
        1.3 ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้ช่วยเป่าลมเข้าทางปากหรือจมูก แล้วนําส่งโรงพยาบาลถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัว ให้
รีบทําให้อาเจียน 
 

      2. เม่ือสารมีพษิเข้าทางจมูก 
          2.1 ควรนําผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีสารพิษ 
        2.2 ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจสะดวก และเป่าลมเข้าทางปากหรือจมูก 
          2.3 ให้ยาดมฉนุๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นการหายใจ 
      3. เม่ือสารมีพิษเขา้ทางผิวหนัง 
         3.1 ควรรีบล้างนํ้าสะอาดให้มากๆ 
         3.2 หากถูกกรดต้องล้างด้วยนํ้าสะอาดมากๆ แล้วล้างด้วยสารละลายอ่ิมตัวของโซเดียมไบคาร์บอเนต
        3.3. หากถูกด่างต้องล้างด้วยนํ้าสะอาดมากๆ แล้วล้างด้วยสารลายกรดน้ําส้ม 
         3.4 หากกรดหรอืด่างเข้าตา ต้องรีบล้างด้วยนําสะอาดและลืมตาในนํ้าสะอาดนานๆ แล้วรีบส่งแพทย์

 

 
ภาพท่ี    การฉีกพ่นยาฆ่าแมลงโดยมีการปกปิดอย่างมิดชิด 

ที่มาของภาพ  http://www.atomic-oil.com/ 
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ใบงาน บทท่ี 4  

สารพิษจากอาชีพ 
คําสั่ง  ใหผู้้เรียนไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ เรือ่ง สารพิษจากอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน พร้อมบอกวิธี
ป้องกันจากสารพิษในอาชีพน้ัน ในรูปแบบรายงาน อย่างน้อย  จํานวน  2 อาชีพ 
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บทท่ี 5   
ผลกระทบท่ีมตี่อชวีิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข 
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 แผนการเรยีนรู้ประจาํบท 

บทที่ 5  ผลกระทบที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข 
สาระสาํคญั 
 สารพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต จะทําปฏิกิริยาต่อร่างกาย ทําให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังน้ันผู้เก่ียวข้อง จําเป็นต้องทราบถึงผลกระทบของสารพิษเพ่ือใช้ให้ปลอดภัย จึงมีแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไข เพ่ือให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 1.ผู้เรียนสามารถอธิบายผลกระทบสารพิษที่เกิดจากสารพิษในครัวเรือน และสารพิษที่เกิดจากอาชีพที่
มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
           1.ผลกระทบที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข  
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ใหผู้้เรียนศกึษาเน้ือหา ในบทที่ 5 ผลกระทบที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดลอ้มและแนวทางแก้ไข  

2. ใหผู้้เรียนทาํใบงาน บทที่ 5 ผลกระทบทีม่ีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข 
 3. ใหผู้้เรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียน 
สื่อประกอบการเรียนรู ้
 1. ใบงาน บทที่ 5 ผลกระทบที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข 
 2. สื่ออินเตอร์เน็ต 
ประเมินผล 
 1. แบบทดสอบหลังเรียน 
 2. ประเมินจากผลการทําใบงาน บทที่ 5 ผลกระทบที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข 
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บทท่ี 5 
  ผลกระทบท่ีมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข 
 

 สารพิษ คือ สารเคมีหรือวัตถุที่เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่ทําปฏิกิริยาต่อโครงสร้างและหน้าที่ของ
ร่างกาย จนทาํให้เกิดอันตรายต่อชีวิต อันตรายท่ีเกิดขึ้นอาจมากหรือน้อยข้นกับชนิด ปริมาณและวิถีทางที่
ได้รับสารพิษน้ัน 
 

 อันตรายจากการใชส้ารพิษ 
  การใช้สารพิษอย่างไม่ถูกต้องมีอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังน้ี คือ 

  1. เกิดอันตรายต่อผู้ใช้โดยตรง ซึ่งได้แก่ เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพในโรงงานที่เก่ียวข้องกับ
การใช้สารพิษและประชาชนทั่ว ๆ ไป ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขากความรู้ความเข้าใจในการใช้และการป้องกัน
อันตรายจากสารพิษอย่างถูกต้องจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงชีวิตได้ในทันที หรือ
สะสมสารพิษในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทําให้สุขภาพทรุดโทรม เกิดโรคภัยร้ายแรงขึ้นได้ภายหลัง 

  2. เกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับแหล่งที่มีการใช้สารพิษทั้งน้ีเน่ืองจากสารพิษที่ใช้หรือที่เกิดจากกระบวนการผลิตถูกปลดออกสู่
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ในปริมาณสูง จนอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณรอบ ๆ ซึ่งต้องรับสารพิษเข้าไป
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

  3. ก่อให้เกิดสภาวะสมดุลตามธรรมชาติเสียไปเน่ืองจากศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวหํ้า ตัวเบียนที่มี
ประโยชน์ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช ศัตรูมนุษย์และสัตว์ ถูกสารพิษทาํลายไปหมด แต่ขณะเดียวกันศัตรูที่เป็น
ปัญหาโดยเฉพาะพวกแมลงศัตรูพืชสามารถสร้างความต้านทานพิษได้ ทาํให้เกิดปัญหาการระบาดเพ่ิมมากขึ้น 
หรือศัตรูที่ไม่เคยระบาดก็เกิดปัญหาขึ้นมา เป็นปัญหาในการป้องกันกําจัดมากขึ้น 

  4. เกิดอันตรายต่อชีวิตของนก ปลา สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ แมลงที่มีประโยชน์ เช่น ผึ้ง พบว่ามี
ปริมาณลดน้อยลง จนบางชนิดเกือบสูญพันธ์ุทั้งน้ี เน่ืองจากถูกทําลายโดยสารพิษที่ได้รับเข้าไปทันที หรือ
สารพิษที่สะสมในร่างกายของสัตว์เหล่าน้ันผลให้เกิดความล้มเหลวในการแพร่ขยายพันธ์ุ 

  5. อันตรายแก่สิ่งมีชีวิตและมนุษย์ในระยะยาว เน่ืองจากการได้รับสารพิษซึ่งแพร่กระจาย
ตกค้างอยู่ในอาหารและสิ่งแวดล้อมเข้าไปสะสมร่างกายทีละน้อย จนทาํให้ระบบและวงจรการทํางานของ
ร่างกายผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดโรคอันตรายข้ึน หรือบางคร้ังอาจทําให้เกิดการกลายพันธ์ุ หรือเกิดความผิดปกติ
ในรุ่นหลายขึ้นได้ 

  6. เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นกับประเทศชาติเน่ืองจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชน 
ทําให้ไม่สามารถทํางานได้เต็มที่และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย นอกจากน้ี ยังมีปัญหาไม่
สามารถส่งอาหารผลิตภัณฑ์การเกษตรออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศได้ เน่ืองจากมีสารพิษตกค้างอยู่ใน
ปริมาณสูงเกินปริมาณที่กําหนดไว้ ทําให้ขาดรายได้ที่จะนํามาพัฒนาประเทศต่อไป 
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  7. เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดี ปริมาณสารพิษที่ถูกปลดปล่อยและตกค้าง
อยู่ในสิ่งแวดลอ้ม เช่น สารพิษโลหะหนักในแหล่งนํ้า หรือก๊าซพิษที่ผสมอยู่ในบรรยากาศทําให้คุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมเสยีหายไม่เหมาะสมต่อการดํารงชีพของสิงมีชีวิต 
 

 แหล่งกําเนิดของสารพิษ 
1. แหล่งกําเนดิตามธรรมชาติ  

 สารพิษที่กําเนิดตามธรรมชาติ อันได้แก่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ทําให้เกิดสารพิษได้เช่น การ
ระเบิดของภูเขาไฟจะก่อให้เกิดผงฝุ่นและก๊าซพิษชนิดต่างๆ เข้าสู่บรรยากาศโลกนอกจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติแล้ว สารพิษอาจเกิดขึ้นในรูปแร่ธาตุต่าง ๆ เช่นกํามะถัน ตะก่ัว ปรอท สารหนู แคเมี่ยมและรังสีใน
อากาศ เรดิโอไอโซโทป เป็นต้น  

2. แหล่งกําเนดิจากการสังเคราะห์ของมนษุย์  
 การกําเนิดสารพิษชนิดน้ี นับเป็นแหล่งที่สําคัญที่สุดเพราะสารเคมีหรือสารพิษที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมานั้น
เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ สารประกอบในอาหาร ยารักษาโรค เครื่องสําอาง และสารพิษที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังขบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมได้แก่ ก๊าซพิษ ฝุ่นหรือผงจากโลหะหนักรวมทั้งกากสารพิษจากอุตสาหกรรม เป็นต้น  

3. แหล่งกําเนดิจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  
             สารพิษสามารถเกิดขึ้นได้จากการสังเคราะห์ โดยพืชสัตว์ และจุลินทรีย์ ชนิดต่างๆน้ันให้ปรากฏขึ้น
ได้นอกจากน้ียังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น ทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้น เกิดโรคกระเพาะ 
โรคหัวใจ เกิดภาวะ ตึงเครียดทําให้ชีพจรเต้นผิดปกติ เกิดอาการเกร็งของกล้ามเน้ือและอาจทําให้เกิดอาการหด
ตัวของหลอดเลือดเล็กๆ เช่น ที่มือและเท้าได้ 

คําแนะนาํการป้องกันอันตรายจากสารพิษสาํหรับผู้ปฏิบัติงาน 
          1.  พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเป็นพิษเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
          2.  ควรศึกษาให้เข้าใจถึงอันตรายและวิธีการใช้สารเคมีแต่ละชนิด 
          3.  ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพ่ือการป้องกันอันตรายขณะที่มีการทํางานหรือเก่ียวข้องกับสารเคมี 
          4.  ควรมีการตรวจสุขภาพ  สําหรับผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างน้อยปีละครั้ง 
          5.  หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่มีการใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันสารเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายทาง  
ปาก จมูก และผิวหนัง 
          6.  เมื่อมีการใช้สารเคมี  ควรอ่านฉลากกํากับโดยตลอดให้เข้าใจก่อนใช้ และต้องปฏิบัติตามคาํ
เตือนและข้อควรระวังโดยเคร่งครัด 
          7.  อย่าล้างภาชนะบรรจุสารเคมีหรืออุปกรณ์เครื่องพ่นยาลงไปในแม่นํ้า ลาํธาร บ่อ คลอง ฯลฯ 
          8.  ภาชนะบรรจุสารเคมีเมื่อใช้หมดแล้วให้ทําลายและฝังดินเสีย 
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คําแนะนาํสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

  1. ไม่สัมผัสภาชนะบรรจุสารเคมีที่ชํารุด หรือสารที่รั่วไหล 
  2. อย่าเข้าใกล้แนวก้ันเขตอันตราย สังเกตจากแถบเหลือง-ดําหรือแถบแดง-ดํา 
  3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่มีการใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันสารเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายทาง   

   ปาก จมูก และผิวหนัง 
        4. ใส่หน้ากากอนามัย เพ่ือบรรเทากลิ่นเหม็น และลดอาการแสบจมูก 
        5. หากจําเป็นต้องสัมผัสสารพิษ ให้ใส่หน้ากากและชุดอุปกรณ์ป้องกัน 
        6. ถอดเสื้อที่เป้ือนสารเคมีออก และแยกใส่ถุงหรือภาชนะต่างหาก และล้างตัวด้วยนํ้ามากๆ อย่าง
น้อย 15 นาที 
        7. อยู่เหนือลม หรือที่สูง หรือออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุทันที หากเห็นว่าไม่ปลอดภัย 
        8. ไม่ควรจับสัตว์นํ้าและนํานํ้าจากแหล่งนํ้าใกล้เคียงที่พบสารพิษมาอุปโภคบริโภค 

  9. หากมีอาการเจ็บป่วย ให้ไปพบแพทย์ 
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ใบงานบทท่ี 6 
ผลกระทบท่ีมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข 

................................................................................ 
คําสั่ง  :  ให้ผู้เรียนทํากิจกรรมตามใบงานต่อไปน้ี 

1. บอกผลกระทบของสารพิษที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
2. บอกแหล่งกําเนิดของสารพิษ และแนวทางการป้องกันแก้ไข 
3. บอกแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารพิษ 
 

หมายเหตุ  ใหผู้้เรียนจัดทําเป็นรายงานรูปเล่ม 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
สารพิษกับการดําเนินชีวติประจาํวัน 

 

 ให้นักศึกษาเลอืกตอบขอ้ที่ถกูต้องทีสุ่ด 
 1. ข้อใดไม่ใช่สารทําความสะอาด 
  ก. สบู ่
   ข. ยาสีฟัน 
   ค. น้ํามะนาว 
  ง.  ยาล้างจาน 
 2. ข้อใดไม่ใช่อนัตรายจากการบริโภคเน้ือหมูทีม่ี        
               สารเรง่เนื้อแดง 
   ก. ปวดศีรษะ 
     ข. คล่ืนไส้ อาเจียน 
    ค. ภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง 
    ง.  มอืส่ัน กล้ามเนื้อกระตุก 
 3. ข้อใดไม่ใช่ฮอร์โมนหรอืสารสังเคราะห์ทีใ่ชก้ับพืช 
   ก. ออกซิน 
   ข.  ซิลิทิลีน 
   ค. ไซโตไคนิน 
   ง.  จิบเบอเรลลิน 
 4. สัญลักษณท์างเคมีของตะกัว่ คือข้อใด 
   ก. Pb 
     ข.  Pd 
    ค. Li 
   ง.  Le 
 5. สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางใดบ้าง 
   ก.  ทางตา  ทางปาก  ทางจมูก 
    ข.  ทางปาก  ทางผิวหนงั  ทางจมูก  
    ค.  ทางตา  ทางผิวหนัง  ทางการหายใจ 
   ง.  ทางปาก  ทางผิวหนงั  ทางการหายใจ 
         6. ข้อใดไม่ใช่อาการเมือ่ร่างกายไดร้ับสารเคมี 
            ก.  ออ่นเพลีย 
   ข.  ระคายเคือง 
   ค.  เกิดผดผ่ืนคัน 
  ง.  ผิวหนงัไหมอ้ักเสบ 
 

 7. สารเคมีในเครื่องสําอางขอ้ใดเม่ือดูดซึมเข้าสู่     
               ร่างกายแล้วทําใหเ้ส่ียงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม 
   ก.  โพลีเอธิลีนไกลคอล 
   ข.  โซเดยีมลอรลิซัลเฟต 
  ค.  ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 
   ง.  สารกันเสียประเภทพาราเบน 
 8. สารเคมีในขอ้ใดที่มักจะใช้ในผลิตภัณฑ์ทําความ 
               สะอาดเพื่อให้เกิดฟอง 
   ก.  โพลีเอธิลีนไกลคอล 
   ข.  โซเดยีมลอริลซัลเฟต 
   ค.  ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 
   ง.  สารกันเสียประเภทพาราเบน 
 9. สารเคมีในขอ้ใดที่มีการตรวจพบในนํ้าหอมปรับ      
               อากาศ 
   ก.  พาทาเลต 
   ข.  โซเดยีมซัลเฟต 
   ค.  คอปเปอรซ์ัลเฟต 
   ง.  เอททิลแอลกอฮอล 
 10. จากการสํารวจสารเคมีในขอ้ใดที่พบมากทีสุ่ดใน      
                 ของเดก็เล่นเดก็ 
      ก.  ตะกั่ว          

 ข.  ปรอท 
          ค.  โครเมียม      

 ง.  สารกันเสียประเภทพาราเบน 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

รายวิชาสารพษิกับการดําเนนิชีวิตประจําวัน 
 

1. ค 
2. ค 
3. ข 
4. ก 
5. ง 
6. ก 
7. ง 
8. ข 
9. ก 
10. ก 
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           คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรงุแก้ไข 
 

   ท่ีปรึกษา 
 

นายศุภกร   ศรีศักดา        ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    
นางมีนา กิติชานนท์       รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    

 

    คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรุงแก้ไข 
 

    นางนิรมล   บุญชู ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ  ประธานกรรมการ 
 นางจุฑามาศ วงษ์ศิริ     ครูชํานาญการพิเศษ     กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์     ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอหางดง   กรรมการ 
 นางจารวี มะโนวงค์ ครูชํานาญการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
 นางนิชาภา สลักจิตร  ครูชํานาญการ กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
 นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ  ครู คศ.1 กศน.อําเภอแม่วาง   กรรมการ 
 นางยุพิน คําวัน  ครู คศ.1 กศน.อําเภอฮอด   กรรมการ 
 นางสาววริยาภรณ์ นามวงศ์พรหม  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมือง   กรรมการ 
     นางเบญจพรรณ ปันกํา  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
     นายศรัณย์ภัทร       จักรแก้ว  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
     นางสาวณัฐกฤตา    มะณีแสน ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
     นางสาวณฐมน       บุญเทียม ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเชียงดาว  กรรมการ 
 นางโยธกา ธีระวาสน์  ครูอาสาฯ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
 นางสาวภาสินี        สิงห์รัตนพันธ์ุ    บรรณารักษ์               สํานักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 

    และเลขานุการ 
 

 
 

 


