
รวมกันเผยแพรโดย:
-ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
-ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี 
-สมาคมผูผลิตสบูไทย ผลิตภัณฑในบานเรือนและสวนบุคคล

คูมือการใชผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
ภายในบานเรือน
อยางปลอดภัย



ขอมูลและเนื้อหาโดย: 
-ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
-ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี 
ออกแบบและกราฟิก โดย:
Safe Kids worldwide, China

รวมกันเผยแพรโดย
-ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
-ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี 
-สมาคมผูผลิตสบูไทย ผลิตภัณฑในบานเรือนและสวนบุคคล
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เพื่อบานที่สะอาดและปลอดภัย
เรามาลงมือทำกันเถอะ!

: เก็บใหพน
  จากมือเด็ก

: เก็บในที่สูงและ
   ล็อกกุญแจ

การรับมือ
อยางปลอดภัย:
มีสติ และเป็น

มืออาชีพการใชผลิตภัณฑ
ที่ถูกตอง:
อานฉลาก
ใหเขาใจ

คูมือการใชผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
ภายในบานเรือน
อยางปลอดภัย
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รูอะไรไหม? 
หนูเรียนรูโลกทั้งใบ
ผานทางปากนะ 

รูอะไรไหม? 
หนูเคลื่อนไหวไดเร็ว
กวาที่คุณคิดไวนะ
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       ทานทราบหรือไมวาทุกๆ บานมีความจำเป็นตองใชผลิตภัณฑท่ีมีสารเคมีเป็นสวนประกอบในชีวิตประจำวัน 
ไมวาจะเป็นการอุปโภค บริโภค เพื่อความสะดวกสบาย หรือเพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้น เชนใชเพื่อซักเสื้อผา ทำ
ความสะอาดพื้น หองน้ำ หองครัว ทอระบายน้ำ หรือใชกับรางกาย เพื่อความสะอาด สวยงาม หรือใชเพื่อไล
แมลง รวมถึงใชเพื่อขัดเคลือบเงาวัสดุตางๆ ในบานเรือน ฯลฯ ดวยความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีตางๆ
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ไดสงผลตอชีวิต ความเป็นอยู เพื่อตอบสนองตอภาวะเรงรีบของการดำเนินชีวิตจนทำ
ใหมีการใชผลิตภัณฑในบานเรือนตางๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็นอยางหลีกเลี่ยงไมได

       ทานเคยหยุดคิดหรือไมวาผลิตภัณฑภายในบานเหลานี้มีสวนประกอบของสารเคมีบางชนิด ที่อาจเป็น
อันตรายตอสมาชิกในครอบครัว รวมถึงสัตวเล้ียง สารเคมีในรูปแบบผลิตภัณฑตางๆ เหลาน้ีอาจมีภัยตอสุขภาพ
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงส่ิงแวดลอม หากขาดความเขาใจในการใช ขาดความระมัดระวังในขณะท่ีใช
และขาดการจัดเก็บรักษาใหถูกตอง นอกจากน้ีอาจทำใหเกิดอุบัติการณของความเป็นพิษหากเกิดความประมาท
หรือมีการพลาดพลั้งนำเขาปาก สัมผัสผิวหนัง สูดดม ทั้งนี้ความรุนแรงยังขึ้นกับชนิดของสารนั้นๆ ปริมาณที่
ไดรับหรือสัมผัส และการปฏิบัติตัวเบ้ืองตนท่ีควรกระทำเม่ือไดรับสารเหลาน้ัน ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือการปองกันไมให
เกิดข้ึน โดยทำความเขาใจ และเพ่ิมความระมัดระวังใหกับทุกคนในครอบครัวโดยการจัดเก็บใหมิดชิด เพ่ือมิให
เหตุการณของความเป็นพิษเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กเล็กที่ยังมิไดรับทราบ
ภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในบานได

ภาวะพิษจากผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือน

17| คูมือการใชผลิตภัณฑทำความสะอาดภายในบานเรือนอยางปลอดภัย 17| คูมือการใชผลิตภัณฑทำความสะอาดภายในบานเรือนอยางปลอดภัย

ขอมูลทางสถิติจากทั่วประเทศไทยในแตละปีมีผูไดรับพิษที่มาปรึกษาที่ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี ประมาณ
15,000 - 20,000 คน จากการรวบรวมขอมูลภายใน 5 ป พบวา มีผูปวยทั้งหมด 89,115 คน (รูปที่ 1) 
ซึ่งภาวะพิษที่พบไดบอยในคนไทย 3 อันดับแรกมีสาเหตจาก 1). สารกำจัดศัตรูพืช 2). ยารักษาโรคและ
3). ผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือน1

  

ผลิตภัณฑ
ที่ใชในบานเรือน
20.2%

สารเคมีในงาน
อุตสาหกรรม 11.3%

ยารักษาโรค
25.9 %

พืชพิษ 3.8%

สัตวพิษ 3.3%
อื่นๆ 7.7% สารกำจัดศัตรูพืช

27.8%

       จากจำนวนผูไดรับพิษท้ังหมดภายใน 5 ปี มีผูปวย 19,512 คน ไดรับพิษจากผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือน
ในจำนวนน้ีเป็นเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 12 ปี ถึง 6,263 คน โดยรอยละ 8 มีอายุนอยกวา 1 ปี, รอยละ 81 เป็น
เด็กกอนวัยเรียน (อายุ 1-5 ปี) และรอยละ 11 เป็นเด็กในวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี) สารท่ีทำใหเกิดพิษอันดับ
ตนๆ ในเด็กกลุมน้ี อันดับ 1). ผลิตภัณฑทำความสะอาดและถนอมเส้ือผาพบถึง 22% อันดับ 2). ผลิตภัณฑ
ทำความสะอาด ในบานเรือน พื้น หองน้ำ ครัว น้ำยาอเนกประสงคตางๆ ทำความสะอาดทอระบายน้ำพบที่
16% ในขณะท่ีอันดับ 3). ผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางท่ีใชกับผิว ผม ชองปาก 14.5% และอันดับ 4). ผลิตภัณฑ
ลางจานและขวดนม อยูในลำดับที่ใกลเคียงกัน ราว 14% ดังรูปที่ 2 

       สาเหตุของการไดรับพิษโดยสวนใหญเกิดจากการท่ีเด็กสามารถเขาถึงผลิตภัณฑเหลาน้ีไดงาย โดยเฉพาะ
ในเด็กกอนวัยเรียน 1-5 ปี ที่มีสถิติสูงสุดถึงรอยละ 81 เนื่องจากเป็นวัยที่อยากรูอยากเห็น จากขอมูลพบวา
ไมมีเด็กเสียชีวิตจากการไดรับพิษจากกลุมผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือนน้ี แตในเด็กรายท่ีเกิดภาวะแทรกซอน
เชน การสำลักเขาปอด จะตองรักษาอยูในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวันได ดังนั้นการตระหนักถึงอันตรายที่
จะเกิดข้ึน การเก็บผลิตภัณฑใหเป็นระเบียบ เพ่ือปองกันการเขาถึงผลิตภัณฑในเด็กกลุมน้ี จะสามารถชวยลด
อัตราการเกิดพิษจากผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือนได

1ที่มา: ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1ที่มา: ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รูปที่ 2  ขอมูลการไดรับสารพิษจากผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือนในเด็ก

อายุนอยกวา 12 ปี ในปี พ.ศ. 2556-2560 จำนวนรวม 6,263 คน 

(ที่มา:ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี)

ผลิตภัณฑทำความสะอาดพ้ืน/
หองน้ำ/ครัว/ทอน้ำ/

อเนกประสงค/กระจก 16.2%

ผลิตภัณฑทำความสะอาด
และถนอมเส้ือผา 21.9%

เคร่ืองสำอาง
14.5%

สารดูดความชื้น 11.2%

ผลิตภัณฑทำความสะอาด
จานและขวดนม 14%

 

ของเลนและ
อุปกรณกีฬา 5.2%

เครื่องเขียน/หมึก/
สี/กาว 4.0%

เครื่องไลแมลง/ฆาเชื้อ/
ดับกลิ่น 3.0%

วัสดุในปรอทวัดไข/
cold pack 2.6% สารขัดเงา/

เคลือบขัดเงา 0.9%

ผลิตภัณฑปรับอากาศ
1.8%

อื่นๆ 
4.8%

 

รูปที่ 1  ขอมูลการไดรับสารพิษปีพ.ศ. 2556-2560

จำนวนรวม 89,115 ราย (ที่มา:ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี)
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ตรวจสอบใหแนใจวา
ผลิตภัณฑทำความสะอาดเหลานี้

อยูในที่สูงและล็อกกุญแจไว
ไมใหเด็กสามารถเอื้อมถึง

ใชและจัดเก็บผลิตภัณฑอยางเหมาะสม
เก็บในที่สูงและล็อกกุญแจ!

ผลิตภัณฑปรับผานุม

ผลิตภัณฑผงซักฟอกผลิตภัณฑซักผาชนิดกอน
(เจลบอล)

เด็กๆ เคยเห็นบรรจุภัณฑเหลานี้ที่บานบางไหมจะ?
รูไหมวาสิ่งเหลานี้มีไวใชทําอะไร? 
หามสัมผัสผลิตภัณฑเหลานี้หรือนําเขาปากโดยเด็ดขาด!

• รูจักผลิตภัณฑทําความสะอาด เขาใจความเสี่ยง หลีกเลี่ยงอันตราย

ล็อกกุญแจ
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ผลิตภัณฑรีดผาเรียบ ผลิตภัณฑซักผาชนิดน้ำ
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เก็บผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
ใหพนมือเด็ก
และสัตวเลี้ยง

หามใชขวดบรรจุภัณฑ
กับผลิตภัณฑชนิดอื่น
จัดการกับบรรจุภัณฑเปลา
อยางเหมาะสม

ล็อกกุญแจ

ล็อกกุญแจ

อยาลืมลางมือ
หลังจากที่สัมผัส
กับผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด

อานคูมือการใชงานและคําเตือน
กอนท่ีจะใชผลิตภัณฑ
ปิดบรรจุภัณฑทันทีหลังการใช
และเก็บผลิตภัณฑใหพนมือเด็ก

เก็บใหพนมือเด็ก หามรับประทาน หามใหสัมผัสกับดวงตา

เลือกเวลาที่จะทําความสะอาดอยางเหมาะสม
เป็นเวลาที่ไมมีกิจกรรมอื่นใดมารบกวน
และไมมีเด็กมาอยูใกล

หากผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
เกิดการลนออกมา
ใหเช็ดทําความสะอาด
โดยทันที

คุณมีผลิตภัณฑทําความสะอาด
เหลานี้ที่บานไหม?
ทําตามคําแนะนํา แลวมาสรางบาน
ที่สะอาด และปลอดภัยกันเถอะ
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DO – สิ่งที่ตองทํา!

ทุกครั้ง:

หลีกเลี่ยง:

รูจักเก็บ:

รูจักรักษา:

รูจักปิด:

รูจักทิ้ง:

รูจักทำ
ความสะอาด:

ขอควร
ระวัง:

10 11

คุณเคยอานฉลากบนผลิตภัณฑทําความสะอาดบางไหม?
ฉลากนั้นสําคัญ! เคล็ดลับตอไปนี้คือเคล็ดลับสําหรับการใชงาน
ผลิตภัณฑทําความสะอาดอยางถูกตอง

อานและปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานและคําเตือนทุกครั้ง ใชผลิตภัณฑอยาง
ถูกวิธี รูจักเก็บและกําจัดผลิตภัณฑ รูจักฉลากผลิตภัณฑเป็นอยางดี เขาใจขอมูล
ดานความปลอดภัยบนฉลาก และใหความสําคัญกับคําเตือนดานความปลอดภัย
ภายในบานอยางเครงครัด เชนขอความ "คําเตือน" "อันตราย" หรือ "เก็บใหพนมือเด็ก" 
และสิ่งที่คุณควรทําในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ

หาม ผสมผลิตภัณฑตางชนิดเขาดวยกัน เพราะการนําผลิตภัณฑตางชนิด
         ท่ีถึงแมจะไมเป็นอันตรายมาผสมเขาดวยกัน อาจทําใหเกิดการระคายเคือง
         หรือควันพิษอันตรายได

หาม นําบรรจุภัณฑเปลาของผลิตภัณฑทําความสะอาดในครัวเรือนกลับมาใชใหม
         คําอธิบายฉลากและขอควรระมัดระวังของผลิตภัณฑเดิมไมสามารถใชไดกับ
         ผลิตภัณฑใหมท่ีนํามาบรรจุลงบรรจุภัณฑเดิม

หาม ใหเด็กใชผลิตภัณฑทําความสะอาด เน่ืองจากผลิตภัณฑเหลาน้ีไมใชของเลน

หาม เก็บผลิตภัณฑทําความสะอาดไวดานบนของเคร่ืองซักผา เคร่ืองป่ันแหง
          หรือบนพ้ืนขางๆ กับเคร่ืองซักผา

เก็บผลิตภัณฑทําความสะอาดในที่ ท่ีหางจากอาหารและหามไมใหเด็กใชผลิตภัณฑ

หลังจากนําผลิตภัณฑทําความสะอาดทั้งหมดกลับบานแลว
ใหเก็บไว ในตําแหนงที่สูงในตู โดยทันทีและเก็บใหพนมือเด็ก

เก็บผลิตภัณฑไวในบรรจุภัณฑเดิมท่ีมีฉลากครบถวนและตรวจสอบ
ใหแนใจวาผลิตภัณฑดังกลาวยังคงอยูในสภาพท่ีสมบูรณ

หลังจากใชผลิตภัณฑทุกคร้ัง ใหปิดบรรจุภัณฑใหสนิทและเก็บ
ผลิตภัณฑใหพนมือเด็กโดยทันที

ทําความสะอาดผลิตภัณฑท่ีเกิดการร่ัวซึมโดยทันที ลางมือและอุปกรณตางๆ
ท่ีใชในการทําความสะอาด

ใหความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสารฉีดพน เน่ืองจากสารฉีดพนเป็นท่ีมาของอันตราย
รายแรง ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจากความไมต้ังใจ ควรเก็บใหพนมือเด็ก

เม่ือผลิตภัณฑหมดแลวใหนําบรรจุภัณฑ ไปท้ิงอยางถูกวิธี
อยานํามาใชใหม เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน รวมถึงการนํามาใชเป็นกลองเก็บของเลนของเด็กๆ

DON’T – หามทําเด็ดขาด!
• เขาใจฉลาก และใชผลิตภัณฑ ใหถูกวิธี
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มาหาความเสี่ยง
ที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
ภายในหองนํ้านี้กันเถอะ!
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แบบตรวจสอบความพรอมของการใชผลิตภัณฑทําความสะอาด
ภายในครัวเรือนอยางปลอดภัย 

• รายการตรวจสอบดวยตนเอง (Self-check list) • การปฐมพยาบาลเบื้องตน

ฉันวางผลิตภัณฑทําความสะอาดไวในตําแหนงท่ีเด็กๆ ไมสามารถเอ้ือมถึงได
หรือล็อกผลิตภัณฑไวในตู ฉันไมเคยวางผลิตภัณฑไวบนพ้ืนหรือตามมุมตางๆ

กอนใชผลิตภัณฑทําความสะอาด 
ฉันอานฉลากอยางถ่ีถวนและเขาใจการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน

หลังจากการใชผลิตภัณฑทําความสะอาด 
ฉันจะเก็บผลิตภัณฑทําความสะอาดใหพนมือเด็กโดยทันที

หลังจากใชผลิตภัณฑจนหมดแลวฉันจะรีบท้ิงบรรจุภัณฑทันที
โดยไมใชบรรจุภัณฑเหลาน้ันมาเป็นท่ีเก็บของของเด็กๆ

ฉันเก็บผลิตภัณฑทําความสะอาดท้ังหมดไวในบรรจุภัณฑเดิม
และระบุไวบนบรรจุภัณฑอยางชัดเจน

ฉันปิดฝาชักโครก เคร่ืองซักผา และเคร่ืองป่ันแหงแลว
หลังจากท่ีซักเส้ือผาเสร็จ ฉันจะปลอยน้ำท้ิงออกจากเคร่ืองซักผา 

ขณะท่ีเคร่ืองซักผาทํางาน ฉันจะคอยหามไมใหเด็กๆ สัมผัสเคร่ืองซักผา

หลังจากใชงานเคร่ืองไฟฟาเสร็จแลว ฉันจะดึงปล๊ักออกและปิดแหลงจายไฟทันที

ฉันจะปิดประตูหองซักผา เด็กๆ ท่ีข้ีสงสัยจะไดไมเขาไปในหองซักผาเม่ือฉันออกไป

ในกรณีที่เด็กสัมผัสกับผลิตภัณฑทําความสะอาด ใหลางออกดวยน้ำสะอาด

หากผลิตภัณฑเขาตาใหลางออกดวยน้ำปริมาณมากทันที หากมีการรับประทาน

ผลติภัณฑเขาไป ใหลางปากและบวนปาก งดดืม่น้ําและรบัประทานอาหารไวกอน

สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี โทร.1367
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เฉลยคำถามหนา 12 และ 13

กอกน้ำ
ถูกตั้งไว
เป็นโหมด
น้ำรอน ฝาชักโครก

ถูกเปิดทิ้งไว

เปิดน้ำทิ้งไวในอาง

วางผลิตภัณฑ
ทำความสะอาด

ในตำแหนงที่เด็ก
สามารถเอื้อมถึง

ฝาเครื่องซักผา
เปิดอยูและยังคงมีน้ำ
อยูในเครื่องซักผา

ผลิตภัณฑซักฟอก
กระจายอยูตามพื้น

ปลั๊กพวง
และสายไฟ
วางอยูบนพื้น

วางผาขนหนู
บนเครื่อง
ทำความร้อน

พื้นเปียก

เตาปลั๊กถูกวางไวในตำแหนง
ที่เด็กสามารถเอื้อมถึงไดงาย
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เสียบปลั๊ก
ไดรเปาผม
ทิ้งไว
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