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คุณรูห้ รือไม่วา่ ทุกวันนี้คนเราล้วนมีชวี ติ เกีย่ วข้องกับสารเคมีชนิดต่าง ๆ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจกรรมในบ้านก็มมี ากมายจนแทบจะไม่รวู้ า่ จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนดี และสิง่ ที่
สําคัญคือ เราลืมไปว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็ นสารเคมีอนั ตราย ทีต่ อ้ งใช้ดว้ ยความเข้าใจและระมัดระวัง เพือ่ ความ
ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. สารเคมีป้องกันและกําจัดแมลง
2. นํ้ายาทําความสะอาด
3. นํ้ายาซักล้าง
4. สารกําจัดกลิน่
แนวทางป้ องกันเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยควรทําดังนี้
1. ทุกครัง้ ทีใ่ ช้ตอ้ งแน่ ใจว่าอ่านฉลากอย่างละเอียดและปฏิบตั ติ ามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด
2. ใช้ในปริมาณทีจ่ าํ เป็ น และไม่คดิ เอาเองว่าการเพิม่ ปริมาณการใช้จะเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของสารเคมี และทีส่ าํ คัญ คือห้ามใช้รวมกันหลาย ๆ ประเภท ยกเว้นว่าระบุให้ใช้รว่ มกับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ได้
3. ใช้ในบริเวณทีม่ อี ากาศถ่ายเทสะดวก แต่ถา้ จําเป็ นต้องใช้ในห้อง ควรเปิ ดหน้าต่างหรือใช้พดั
ลมระบายอากาศ
4. ล้างภาชนะทีใ่ ช้ให้สะอาดทุกครัง้ และเก็บในทีม่ ดิ ชิด ปลอดภัยและพ้นจากมือเด็ก
5. หลีกเลีย่ งการเปลีย่ นถ่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี คยใช้บรรจุอาหาร ซึง่ อาจทําให้
เกิดความสับสนในการใช้งาน หรือนําไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
6. หญิงมีครรภ์ควรงดใช้เพือ่ ป้องกันอันตรายต่อเด็กและทําความสะอาดร่างกายทุกครัง้ หลังการ
ใช้ผลิตภัณฑ์
7. ลดการใช้หรือหาทางเลือกอื่น ๆ ทดแทน

8. เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุเช่นมีกรดหรือด่างหกรดร่างกาย ต้องล้างด้วยนํ้าสะอาดมาก ๆ เพือ่ เจือจาง

ความเข้มข้น ถ้ารับประทานเข้าไปควรนําส่งโรงพยาบาลพร้อมกับผลิตภัณฑ์ชนิดนัน้ ๆ เพือ่
การวินิจฉัยและการรักษาทีถ่ ูกต้องและทันท่วงที
แม้ทุกวันนี้เราต้องเกีย่ วข้องกับสารเคมีมากขึน้ จงใช้อย่างรูแ้ ละรอบคอบ ทําตามฉลากระบุจนเป็ นนิสยั
เพือ่ ลดและหลีกเลีย่ งการใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสารเคมี มีทางเลือกอื่น ๆ ทีใ่ ช้ได้ดงั แสดงในตาราง
ตารางแสดงทางเลือกทีใ่ ช้ทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีในกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
ทางเลือก
ประเภท
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
อาการไม่พงึ ประสงค์
สารป้องกัน ยาฉีดกันยุง สเปรย์ฆา่
เวียน หรือปวดศีรษะ 1. ทําความสะอาดบ้านไม่ให้เป็ นแหล่ง
และกําจัด
แมลง ยากําจัดมด ปลวก อ่อนเพลีย แน่นหน้าอก เพาะพันธุเ์ ชือ้ โรค
แมลง
เหยือ่ กําจัดแมลงสาบ
หายใจลําบาก ชัก หรือ 2. อุดรูทม่ี ดเดินด้วยพริกไทยปน่ หรือ
ใบสะระแหน่แห้ง หรือโรยด้วยผงฟู
หัวใจหยุดเต้น
3. ใช้ตะแกรงกรองเศษอาหารก่อนลง
ท่อนํ้าทิง้ เพือ่ ไม่ให้ทอ่ ตันอันเป็ นแหล่ง
อาหารของมดและแมลงสาบ
4. ถ้าท่อนํ้าตัน ใช้ผงฟู 1 กํามือและ
นํ้าส้มสายชูครึง่ ถ้วยเทใส่ทอ่ ระบายนํ้า
ปิดปากท่อให้สนิท 1 นาที แล้วเทนํ้า
ร้อนลงไป
นํ้ายาทํา
นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาทํา ระคายเคืองผิวหนัง
1. ผสมเกลือกับผงฟูอย่างละเท่า ๆ กัน
ความสะอาด ความสะอาดเตา โลหะ
และระบบทางเดิน
ใช้ผา้ ชุบนํ้า เช็ดแทนผงขัดเงา
2. ผสมนํ้าส้มสายชูกบั นํ้าในอัตราส่วน
เครือ่ งเงิน นํ้ายาเช็ดกระจก หายใจ
เท่า ๆ กัน เช็ดรอยเปลือ้ นแทนนํ้ายา
นํ้ายาทําความสะอาดพรม
เช็ดกระจก
เบาะ
ผสมผงฟู 1 ส่วน นํ้าส้มสายชู 1 ส่วน
นํ้ายาซักล้าง ผงซักฟอก นํ้ายาซักแห้ง ระคายเคืองตา
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และนํ้า 2 ส่วน แทนนํ้ายาปรับผ้านุ่ม
และนํ้ายาซักผ้าขาว
หายใจไม่สะดวก
นํ้ายาปรับผ้านุ่ม
1. กําจัดแหล่งกําเนิดกลิน่
สารกําจัด
ผลิตภัณฑ์ทน่ี ิยมใช้ใน
หายใจไม่สะดวก
มีอาการสัน่
2. เปิ ดหน้าต่างระบายอากาศ
กลิน่
ห้องนํ้า ตูเ้ สือ้ ผ้า
กล้ามเนื้อหดเกร็ง
3. ปลูกต้นไม้ไว้ตามมุมต่าง ๆ เพือ่
เสียความทรงจํา
ฟอกอากาศ
เมือ่ รูถ้ งึ ภัยทีแ่ ฝงเร้นอยูข่ า้ งกายอยูท่ ุกวันแล้ว เราสามารถเลือกได้วา่ จะมีวธิ กี ารอยูร่ ว่ มหรือรับมือ
กับมันได้อย่างไร เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตรายขึน้ ภายหลัง

