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ความปลอดภยัจากสารกาํจดัศตัรพู
ชื

 
ส ําหรบัคนงานภาคสนามและผ

ูด้าํเนนิการ 

กฎหมาย 

ระเบยีบของรฐับาลกลาง 
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 เป็นความรับผดิชอบของนายจา้งทางการเกษ
ตรในการใหข้อ้มลูและความคุม้ครองทอีอกแบบมาเพอืลดความเสยีงและความเจ็บป่วยจากสาร

กําจัดศตัรพูชืแกค่นงานและผูด้ําเนนิการ ซงึรวมถงึการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนงานและผูด้ําเนนิการไดร้ับการฝึกอบรมเรอืงความปลอดภยั
เกยีวกบัสารกําจัดศตัรพูชื 

  นายจา้งตอ้งจัดใหม้:ี 
  

ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัและการใชง้านและอนัตรายของสารกําจัดศตัรพูชื
 

 
วสัดขุจัดสงิบนเปือนและความชว่ยเหลอืทางการแพทยฉ์ุกเฉนิ

 
 

การแจง้เตอืนใหค้นงานทราบถงึขอ้จํากดัระหวา่งการใชง้าน และ 
 

การแจง้เตอืนใหค้นงานทราบถงึขอ้จํากดัของพนืททีไีดร้ับสารกําจัดศตัรพูชื 
  ผูป้ฏบิตังิานอาจมอบหมายใหต้วัแทนขอขอ้มลูการใชแ้ละอนัตรายของสารกําจัดศตัรพูชืในนามของตน 
  กฎของนายจา้งเกษ

ตรหา้มมใิหอ้นุญ
าตหรอืสงัใหค้นงานผสม/บรรจ/ุหรอืใชส้ารกําจัดแมลงหรอืชว่ยเหลอืในพนืททีจีะใชส้ารกําจัดศตัรพูชื

เวน้แตจ่ะไดร้ับการฝึกฝนใหเ้ป็นผูด้ําเนนิการ 
  นายจา้งดา้นการเกษ

ตรตอ้งใหข้อ้มลูเฉพาะแกค่นงานทเีขา้ทํางานกอ่น กอ่นทจีะสงังานใหท้ํากจิกรรมกอ่นเขา้ทํางาน คนงานทเีขา้ทํางาน
กอ่นตอ้งมอีาย ุ18 ปีขนึไป 

  นายจา้งตอ้งจัดหาวธิรีายงานการละเมดิการใชท้ตีอ้งสงสยัตอ่รัฐหรอืหน่วยงานในชมุชนทรีับผดิชอบการบงัคบัใชส้ารกําจัดศตัรพูชืใหก้บั
พนักงาน  

  นายจา้งทางการเกษ
ตรถกูหา้มไมใ่หข้ม่ขู ่คกุคาม บงัคบั หรอืเลอืกปฏบิตัติอ่คนงานหรอืผูด้ําเนนิการใดๆ ทปีฏบิตัติามหรอืพยายามปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดของกฎน ีหรอืเนอืงจากคนงานหรอืผูด้ําเนนิการทจีัดหา ทําใหม้กีารจัดเตรยีม หรอืกําลงัจะใหข้อ้มลูแกน่ายจา้งหรอื EPA หรอื
ตวัแทนเกยีวกบัการกระทําทพีนักงานมเีหตผุลทจีะเชอืวา่ละเมดิสว่นน ีและ/หรอืทําการรอ้งเรยีน เป็นพยาน ชว่ยเหลอื หรอืมสีว่นรว่ม 
ในลกัษ

ณ
ะใดๆ ในการสอบสวน ดําเนนิการ หรอืไดย้นิเกยีวกบัการปฏบิตัติามกฎนี 

หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:
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คนงานอาจสมัผ
สักบัสารกําจดัศตัรพู

ชื
หรอืสารกาํจดั

ศตัรพู
ชื

ตกคา้งในระหวา่งท
าํงานไดท้

ไีหนและอยา่งไร
 

• ช
ว่งเวลาจาํกดัการเขา้ (REI): เวลาหลงัจากการใชส้ารกําจัดศตัรพูชืทคีนงานไมไ่ดร้ับอนุญ

าตใหเ้ขา้พนืททีไีดร้ับ 
สารกําจัดศตัรพูชื โดยยกเวน้คนงานทเีขา้ไดก้อ่น 
• คนงานท

เีขา้พ
นืท

ไีดก้อ่น: คนงานทเีขา้สูพ่นืททีไีดร้ับสารกําจัดศตัรพูชืไดใ้นขณ
ะท ีREI ยงัคงมผีลอยู ่อนุญ

าต
เฉพาะงานทมีปี้ายกํากบัสําหรับการเขา้กอ่นเทา่นัน 
• ช

ว่งกอ่นเก็บเกยีว (PH
I): จํานวนวนันับจากวนัทเีสร็จสนิการใชส้ารกําจัดศตัรพูชืจนกวา่พชืจะเก็บเกยีวได ้

คาํสาํคญั
:
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

คนงานอาจสมัผ
สักบัสารกาํจดัศตัรพู

ชื
หรอืสารกาํจดัศตัรพู

ชื
ตกคา้งในระหวา่งท

ํางานไดท้
ไีหนและอยา่งไร  

การเคลอืนยา้ยนอกสถานทแีละการดรฟิ
ท:์ การดรฟิทค์อืเมอืสารกําจัดศตัรพูชืไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตหรอืพนืททีตีอ้งการรักษ

า สาเหตทุเีป็นไปไดค้อืสภาวะลมแรงในระหวา่งการใชง้าน ความประมาท การใชง้าน 
ทผีดิพลาด และการใชง้านกบัอปุกรณ

์ทมีขีอ้บกพรอ่งหรอืผูส้มคัรทไีมรู่ห้รอืความชาํนาญ
 อยา่ลมืกนัเด็กและสมาชกิในครอบครัวทไีมเ่กยีวขอ้งกบัการทํางานออกจากพนืททีไีดร้ับสารกําจัดศตัรพูชืและพนืท ี

ทไีดร้ับการรักษ
า อยา่งไรกต็าม การเคลอืนไหวนอกสถานทยีงัรวมถงึการปลอ่ยแกส๊จากการรมควนัดนิ/สนิคา้การเกษ

ตร การรกุราน การใชง้านสารกําจัดศตัรพูชืทใีชน้ํา เชน่ การใชง้านแอง่นําทว่ม จากควนั 
หรอืสารระเหยหรอืสภาพลมแรงในระหวา่งการใชง้านสปรงิเกอร ์ 
CH

EM
IG

ATIO
N

: ระบบชลประทานอาจใชใ้นการใชส้ารกําจัดศตัรพูชืและสารกําจัดศตัรพูชืสามารถยา้ยออกนอกสถานทใีนระหวา่งการใชง้านทปีนเปือนนําชลประทานโดยเฉพาะอยา่งยงิในระบบเปิด คลอง  
คนูํา หนองและระบบทคีลา้ยกนัซงึเป็นระบบเปิดเมอืเทยีบกบัระบบปิดโดยใชท้อ่และทอ่สง่นําและอปุกรณ

์ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมสีญั
ญ

าณ
หรอืไมม่กี็ตาม คนงานควรพจิารณ

านําชลประทานไมป่ลอดภัย
สําหรับใชด้มื ลา้ง ทําความเย็น หรอืใชอ้ยา่งอนื เนอืงจากอาจมสีารกําจัดศตัรพูชืหรอืสารกําจัดศตัรพูชืตกคา้งจากการใชส้ารกําจัดศตัรพูชืชนดิอนื เชน่ จากรถแทรกเตอรห์รอืเครอืงบนิ  
อปุกรณ์

ใช
ง้าน: อปุกรณ

์ เชน่ เครอืงพน่และรถแทรกเตอรอ์าจยงัมสีารตกคา้งไดเ้ชน่เดยีวกบัพชื ซงึไมไ่ดเ้ป็นอปุกรณ
ท์อียูใ่นสนามเสมอไป แตส่ามารถพบสารตกคา้งบนอปุกรณ

์ทจีอดอยูใ่นสถานทจีัดเกบ็  
สารกําจัดศตัรพูชืตกคา้งบนพชืทมีกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชื: คนงานอาจสมัผัสกบัสารกําจัดศตัรพูชืทตีกคา้งบนใบ ลําตน้ และผลของพชืทไีดร้ับสารกําจัดศตัรพูชืขณ

ะททีํางานกบัการเพาะปลกู ไมว่า่พชืนัน 
จะอยูใ่นทุง่ เรอืนกระจก ป่า หรอืเรอืนเพาะชาํ การสมัผัสดนิและไมไ่ดล้า้งมอืขณ

ะรับประทานอาหาร ดมืนํา สบูบหุร ีเคยีวหมากฝรัง หรอืเขา้หอ้งนําอาจสง่ผลใหส้มัผัสกบัสารกําจัดศตัรพูชืตกคา้ง 
อภปิราย/กจิกรรม: ใหช้นัเรยีนระบพุนืทใีนสภาพแวดลอ้มการทํางานของตนหรอืในฟารม์ทตีนเองหรอืคนอนืๆ อาจสมัผสักบัสารกําจัดศตัรพูชืหรอืสารตกคา้ง (เชน่ โรงเกบ็สารกําจัดศตัรพูชื อปุกรณ

์
ชลประทาน พนืผวิโรงงาน อปุกรณ

ภ์าคสนาม ฯลฯ) 

คาํศพั
ท

ท์
คีณุ

ควรท
ราบ: 

ช
ว่งเวลาจํากดัการเขา้ - ระยะเวลาหลงัจากมกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชืในชว่งทมีกีารจํากดัในการเขา้มผีลเพอืป้องกนัไมใ่หบ้คุคลสมัผัสกบัสารกําจัดศตัรพูชืตกคา้งในระดบัทเีป็นอนัตราย 

 - เชน่: หากเรมิใชส้ารกําจัดศตัรพูชืทมี ีREI 4 ชวัโมงเวลา 8:00 น. และการใชเ้สร็จสนิเวลา 12:00 น. ดงันัน REI จะมผีลตงัแตเ่วลา 12:00 น. ถงึ 16:00 น. 
ช

ว่งกอ่นเก็บเกยีว - เวลาระหวา่งการใชส้ารกําจัดศตัรพูชืครังสดุทา้ยกบัการเกบ็เกยีวพชืทไีดร้ับสารกําจัดศตัรพูชื (ขอ้มลูสําหรับการปฏบิตัทิางการเกษ
ตรเทา่นัน ไมม่ผีลกบัคนงานหรอืผูด้ําเนนิการ) 

 - สามารถใชเ้ตอืนคนงานเกยีวกบัความสําคญั
ของการไมห่ยบิและกนิผลไม ้ผัก หรอืถวัโดยไมไ่ดร้ับอนุญ

าตจากผูป้ฏบิตังิาน 
พนักงานจะตอ้งไมเ่ขา้ไปในพนืทภีายใต ้REI เวน้แตน่ายจา้งจะใหข้อ้มลูและการป้องกนัในการเขา้พนืทกีอ่น นายจา้งจะตอ้งใหบ้รกิารการขนสง่ไปยังสถานพยาบาลในกรณ

ฉีุกเฉนิ  หากจําเป็นตอ้งเขา้พนืทกีอ่น 
คนงานตอ้งมอีาย ุ18 ปีขนึไป และควรออกจากบรเิวณ

ทมีกีารปนเปือนของสารกําจัดศตัรพูชืทันทไีมว่า่จะเป็นการใชโ้ดยตรงหรอืเนอืงจากการดรฟิท ์นายจา้งตอ้งไมต่อบโตก้บัคนงานทยีนืยนัใหม้กีารป้องกนัท
ี

กฎหมายหรอืขอ้บงัคบักําหนด  
นายจา้งตอ้งไมอ่นุญ

าตหรอืสงัใหค้นงานผสม/บรรจหุรอืใชส้ารกําจัดศตัรพูชื หรอืชว่ยในการใชส้ารกําจัดศตัรพูชืเวน้แตจ่ะไดร้ับการฝึกใหเ้ป็นผูด้ําเนนิการ ผูจ้ัดการมคีวามเสยีงทแีตกตา่งจากการสมัผัสและ 
ความรบัผดิชอบเพมิเตมิทจีําเป็นในการปกป้องตนเองและผูอ้นื 
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เสน้ท
างของการเขา้สูร่า่งกาย 

 ประเด็นสําคัญ
: การสมัผัสทางผวิหนัง 

เป็นเสน้ทางหลักของการเขา้สูร่า่งกาย  
 

- การลา้งออกหลังจากสมัผัสและหลัง   
เลกิงานเป็นสงิสําคัญ

มาก 
 

คนงานสามารถป้องกนัตวัเองจากการสมัผ
สัไดอ้ยา่งไร 



 6 

เสน้ทางของการเขา้สูร่า่งกาย 
 ท

างผ
วิหนงั: 

จากการสมัผัสการใชง้าน/การใชง้านทไีมถ่กูตอ้งโดยตรงหรอืทางออ้ม การทํางานใกลก้ับการใชส้ารกําจัดศตัรพูชืเกนิไปและสภาพอากาศพัดพานํา ไอกา๊ซ หรอืละอองทปีนเปือนไป สมัผัสกับสารตกคา้งในพชืทไีดร้ับสารกําจัดศตัรพูชืและวตัถุ
อนืๆ ทอียูใ่นหรอืใกลก้ับสถานททีมีกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชื เชน่ ทอ่สง่นํา ทอ่ รถแทรกเตอร ์รถยกและอปุกรณ์

การใชง้าน เสอืผา้ทํางานทไีมไ่ดซ้กัอาจสะสมสารกําจัดศตัรพูชืตกคา้งได ้
 ท

างตา: 
การขยตีาดว้ยมอืทอีาจมสีารกําจัดศ ัตรพูชืจากการสมัผัสกับพชืทไีดร้ับสารกําจัดศตัรพูชื นอกจากน ีการระคายเคอืงตาอาจเป็นสญั

ญ
าณ

ของการไดร้ับสารจากการอยูใ่กลเ้กนิไป 
ท

างการหายใจ: 
หายใจเอาอากาศทมีสีารปนเปือนจากดรฟิทแ์ละการเคลอืนยา้ยออกนอกสถานทอีนืๆ เชน่ การปลอ่ยแกส๊จากแหลง่รมยาใกลเ้คยีง หรอืการรมควนัสนิคา้การเกษ

ตรในสถานททีชีอ่งระบายใกลก้ับคนงานทอียูใ่ตล้ม หรอืควนัจากการรมควนั/การใส ่
สารเคมใีนสนาม 

การกลนื: 

สมัผัสโดยตรงจากนําดมืทใีชส้ําหรับการใสส่ารเคมหีรอืรับประทานผลติภัณ
ฑ

ท์ไีดจ้ากททีมีกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชื การปนเปือนทางออ้มโดยการสมัผสัปากดว้ยมอื นวิมอื หรอืเสอืผา้ทปีนเปือนขณ
ะสบูบหุร ี

รับประทานอาหาร หรอืไอ 

อภปิราย: ใหช้นัเรยีนระบเุสน้ทางทเีป็นไปไดข้องการสมัผัสกบัสารกําจัดศตัรพูชืและอนัตรายทเีกยีวขอ้ง 

คนงานสามารถป้องกนัตวัเองจากการสมัผสัไดอ้ยา่งไร  
เมอืทํางานในพนืททีไีดร้ับสารกําจัดศตัรพูชืใหส้วมใสช่ดุทํางานทชีว่ยปกป้องรา่งกายจากสารกําจัดศ ัตรพูชืตกคา้ง และลา้งมอืกอ่นรับประทานอาหาร ดมืนํา ใชห้อ้งนํา เคยีวหมากฝรังหรอืใชย้าสบู หลังจากทํางานในบรเิวณ

ทไีดร้ับสารกําจัด
ศ ัตรพูชื ใหล้า้งหรอือาบนําดว้ยสบูแ่ละนํา สระผม และเปลยีนเป็นเสอืผา้สะอาดโดยเร็วทสีดุ มอีันตรายทมีตีอ่เด็กและสตรมีคีรรภจ์ากการสมัผัสสารกําจัดศตัรพูชื ใหเ้ด็กและครอบครัวทไีมไ่ดท้ํางานอยูห่า่งจากบรเิวณ

ทไีดร้ับสารกําจัดศ ัตรพูชื 
ชุ

ดท
ํางานท

เีหมาะสม 
เสอืเชติแขนยาว 
กางเกงขายาว 
ถงุเทา้ 
รองเทา้ทํางานแบบปิด 
หมวกปีกกวา้ง 
ผา้เช ็ดหนา้ (ถา้จําเป็นส ําหรับเหงอืหรอืฝุ่นละออง) 
การอภปิราย: ในชนัเรยีนอภปิรายสงิททีําหลังเลกิงานและชใีหเ้ห็นความเสยีงทอีาจเกดิขนึทคีรอบครัว เพอืน หรอืของใชส้ว่นตัวทจีะไดร้ับสงิปนเปือนบนเสอืผา้หรอืรา่งกาย (เชน่ กอดคนทคีณุ

รักดว้ยเสอืผา้สกปรก เขา้ไปในรถของครอบครัว
ดว้ยเสอืผา้สกปรก นังบนเฟอรน์เิจอรท์บีา้น) 

หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:
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ประเภทของผ
ลกระทบของการไดร้บัสารกาํจดัศตัรพู

ชื
 

 
• เฉียบพลัน 

 
• แบบชา้ๆ 

 
• ระยะยาวหรอืเรอืรัง 

 
• การแพ ้

สญั
ญ

าณ
และอาการของการเป็นพ

ษิ 

• สญั
ญ

าณ
และอาการ  

– เวยีนหัว 
– อาการคลนืไส ้
– ทอ้งเสยี 
– การระคายเคอืงตา 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

ประเภทของผลกระทบของการไดร้บัสารกําจดัศตัรพู
ชื

  
เฉยีบพ

ลนั: ผลกระทบตอ่สขุภาพแบบเฉยีบพลนัคอืการเจ็บป่วยหรอืการบาดเจ็บทเีกดิขนึในเวลาไมน่านหลงัจากไดร้บัสารและมอีาการทพีัฒ
นาอยา่งรวดเร็ว เชน่ ผนื อาการปวดหวัและคลนืไสอ้ยา่งรนุแรง 

ทซีงึเกดิขนึในเวลาไมน่านหลงัจากไดร้ับสารจะถอืวา่เป็นผลกระทบตอ่สขุภาพอยา่งเฉยีบพลนั  
แบบช

า้ๆ: ผลกระทบตอ่สขุภาพแบบลา่ชา้เป็นอาการทไีมรู่ส้กึทนัท ีขนึอยูก่บัสารกําจัดศตัรพูชืและชนดิของการสมัผัส ผลกระทบอาจลา่ชา้ไปนานหลายวัน ตวัอยา่งเชน่ บคุคลอาจสมัผัสกบัสารกําจัด
ศตัรพูชืในขณ

ะททีํางานและไมรู่ส้กึถงึผลกระทบของการระคายเคอืงผวิหนังและดวงตาจนกระทังเย็นวนันันหรอืวันถดัไป  
ระยะยาวหรอืเรอืรงั: การเจ็บป่วยเรอืรังมกัปรากฏนานหลงัจากไดร้ับสารอนัตราย นอกจากนยีงัอาจเกดิจากการไดเ้พยีงครงัเดยีวและปรากฏเป็นเวลานานหลงัจากการฟืนตวัจากผลกระทบเฉยีบพลนัจากการ
สมัผัส ผลกระทบตอ่สขุภาพระยะยาวทมีกัพบบอ่ยจากการไดร้ับสารกําจัดศตัรพูชื ไดแ้ก ่มะเร็ง ไมส่ามารถตงัครรภ ์การแทง้ตามธรรมชาต ิความผดิปกตขิณ

ะเกดิในเด็กทพีอ่แมส่มัผัสสารกําจัดศตัรพูชื ความ
เสยีหายของระบบประสาท ความเสยีหายใหก้บัอวัยวะทเีฉพาะเจาะจง เชน่ ปอดหรอืตบั และความเสยีหายตอ่ระบบภมูคิุม้กนั  
การแพ

:้ ความไวตอ่สารกําจัดศตัรพูชืเป็นปัญ
หาสขุภาพเรอืรังเพมิเตมิ การแพส้ามารถอธบิายไดโ้ดยเปรยีบเทยีบสารกําจัดศตัรพูชืกบัพชืบางชนดิ เชน่ ตน้โอค๊พษิ

 หลายคนไมม่ปีฏกิริยิาทางผวิหนังสอง
สามครังแรกทสีมัผัสกบัตน้โอค๊พษิ

 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยการสมัผัสซาํหลายครังในทสีดุกก็ลายเป็นการแพ ้กลา่วอกีนัยหนงึ คอืการพฒั
นาปฏกิริยิาทแียล่งเรอืยๆ เมอืมกีารสมัผัสเพมิขนึแตล่ะครัง ในทํานอง

เดยีวกนัสารกําจัดศตัรพูชืบางชนดิมผีลกบับางคนหลงัจากสมัผัสหลายครัง แตเ่มอืแพแ้ลว้ คนเหลา่นันมปีฏกิริยิาทกุครังทสีมัผัสกบัวัสด ุเชน่เดยีวกบัพษิ
ตน้โอค๊ บางคนไมเ่คยพัฒ

นาอาการแพห้รอืแพส้าร
กําจัดศตัรพูชืเหลา่น ี

สญั
ญ

าณ
และอาการของการเป็นพ

ษิของสารกําจดัศตัรพู
ชื

  
อาการทวัไปของพษิ

บางชนดิทเีกยีวขอ้งกบัยาฆา่แมลงบางชนดิ ไดแ้ก ่อาการวงิเวยีนศรีษ
ะ ปวดศรีษ

ะ ปวดกลา้มเนอื หรอืตะครวิ ออ่นเพลยี คลนืไส ้และทอ้งรว่ง พษิ
ทรีนุแรงมากขนึอาจสง่ผลใหเ้กดิอาการ

เจ็บหนา้อก หายใจลําบาก นําลายไหลมากเกนิไปหรอืนําลายไหลยอ้ย ขาดการควบคมุกลา้มเนอื ชกั และหมดสต ิผูท้ไีดร้ับพษิ
จากสารกําจัดศตัรพูชืไมจ่ําเป็นตอ้งประสบกบัอาการเหลา่นทีังหมด และไมใ่ช ่

สารกําจัดศตัรพูชืทกุชนดิททีําใหเ้กดิอาการเหลา่น ีบางชนดิทําใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนังและตา ปวดจมกูและคอ เป็นผนืทผีวิหนังอยา่งรนุแรงหรอืการบาดเจ็บอนืๆ การรมควันบางอยา่งอาจทําให ้
คนมพีฤตกิรรมแบบไรเ้หตผุลและอาจทําใหอ้ณุ

หภมูขิองรา่งกายเปลยีนแปลง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนงานเขา้ใจวา่มสีารกําจัดศตัรพูชืหลายชนดิทอีาจสง่ผลกระทบไดห้ลายวธิ ี 
อาการพษิ

จากสารกําจัดศตัรพูชืทพีบบอ่ยหลายชนดิมลีกัษ
ณ

ะคลา้ยกบัอาการหวัด ไขห้วัดใหญ
 ่แพท้อ้ง หรอืเมาคา้ง หากมคีวามเจ็บป่วยเกดิขนึและหากมเีหตผุลทพีวกเขาเชอืวา่มกีารสมัผัสกบัสารกําจัด

ศตัรพูชื หรอืหากแสดงสญั
ญ

าณ
ทสีอดคลอ้งกบัความเจ็บป่วยจากสารกําจัดศตัรพูชื คนเหลา่นันควรไปพบแพทย ์หากตรงตามเงอืนไขเหลา่น ีนายจา้งตอ้งจัดใหม้กีารขนสง่ไปยังสถานพยาบาลและใหข้อ้มลู

เกยีวกบัการไดร้บัสารทเีป็นไปได ้
อภปิราย: อาการพษิ

ของสารกําจัดศตัรพูชืมคีวามคลา้ยคลงึกบัการเจ็บป่วยอนือยา่งไร เนน้ความส ําคญั
ของการส ํารวจตวัเองและเพอืนรว่มงาน และสอืสารกบันายจา้งเมอืมอีาการหรอืความเจ็บป่วยเกดิขนึ  
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การเจ็บป่วยทเีกยีวกบัความรอ้น 

วธิกีารป้องกนัผ
ูด้ําเนนิการ 

• ถา้เป็นไปได ้ใหท้ํางานทหีนักทสีดุในชว่งเวลาทเีย็นทสีดุของวัน 
• คอ่ยๆ สรา้งทนทานตอ่ความรอ้นและกจิกรรมการทํางาน 
• ดมืนําเย็นใหม้าก 
• สวมเสอืผา้ทมีนีําหนักเบาและระบายอากาศได ้หากไมจ่ําเป็นตอ้ง 
สวม PPE 
• หยดุพักชว่งสนัๆ บอ่ยๆ ในทรีม่ 
• หลกีเลยีงการกนิอาหารมอืใหญ

ก่อ่นทํางานในสภาพแวดลอ้มทรีอ้น 
• หลกีเลยีงเครอืงดมืทมีคีาเฟอนีและแอลกอฮอลก์อ่นทํางานในททีมี ี
อากาศรอ้น  
• เรยีนรูส้ญั

ญ
าณ

และอาการของการเจ็บป่วยทเีกยีวขอ้งกบัความรอ้นและ
วธิกีารรักษ

า 

ผ
ูด้าํเนนิการมคีวามเสยีงเพ

มิขนึเมอื: 
• สวมอปุกรณ์

ป้องกนัสว่นบคุคล เชน่ หนา้กากกันฝุ่นละออง หรอืชดุสทู 
PPE ทังหมดตอ้งสวมใสต่ามฉลาก  
 

พจิารณ
าใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืในชว่งทอีากาศเย็นของวนั ในตอน

เชา้หรอืเมอืพระอาทติยต์กดนิวธินีจีะชว่ยให ้PPE ไมร่อ้น 
• มกีารใชย้าบางอยา่ง  
• เคยเจ็บป่วยเนอืงจากความรอ้น  

อาการออ่นเพ
ลยีจากความรอ้นรวมถงึ: 

• อาการออ่นเพลยีจากความรอ้นเป็นการ
ตอบสนองของร่างกายตอ่การสญู

เสยีนําและ
เกลอืมากเกนิไป โดยปกตจิะมเีหงอืออกมาก
เกนิไป  
 

ปวดหัว คลนืไส ้เวยีนหัว ออ่นเพลยี 
หงดุหงดิ ปวดทอ้ง อาเจยีน กระหาย เหงอืออก
มาก อณุ

หภมูริ่างกายสงูและปัสสาวะลดลง 
สงิท

คีวรท
ํา 

• ยา้ยบคุคลนันไปพักในทรีม่  
• คลายและถอดเสอืผา้ทไีมจ่ําเป็นออกรวมถงึ
รองเทา้และถงุเทา้ 
• ใหจ้บินําเย็นบอ่ยๆ 
• ทําใหผ้วิหนังเย็นลงดว้ยการประคบเย็นหรอืให

้
บคุคลนันลา้งศรีษ

ะ ใบหนา้ และลําคอดว้ยนําเย็น 
• พาบคุคลนันไปทคีลนิกิหรอืหอ้งฉุกเฉนิเพอื 
รับการประเมนิและการรักษ

าพยาบาลหรอืขอ
ความชว่ยเหลอืฉุกเฉนิ หากอาการออ่นเพลยีจาก
ความรอ้นไมไ่ดร้ับการรักษ

า อาการป่วยอาจเป็น
ลมแดด  

การเป็นลมแดดเป็นการเจ็บป่วยทเีกยีวกบัความ
รอ้นทรีา้ยแรงทสีดุ ซงึเกดิขนึเมอืร่างกายไม่
สามารถควบคมุอณุ

หภมูไิด ้อณุ
หภมูขิองร่างกาย

เพมิขนึอยา่งรวดเร็ว กลไกการทํางานของการขับ
เหงอืลม้เหลวและร่างกายไมส่ามารถทําใหเ้ย็นลง
ได ้เมอืมอีาการเป็นลมแดด อณุ

หภมูขิองร่างกาย
สามารถสงูถงึ 106°F หรอืสงูกวา่ภายใน 10 ถงึ 
15 นาท ีการเป็นลมแดดอาจทําใหเ้สยีชวีติหรอื
ทพุพลภาพถาวรหากไมไ่ดร้ับการรักษ

าโดยดว่น 
อาการการเป็นลมแดดรวมถงึ: 
• สบัสน สถานะทางจติใจเปลยีนแปลง หรอืพดู 
ไมช่ดั ไมม่สีต ิรอ้น ผวิแหง้หรอืเหงอืออกมาก  
ชกั และอณุ

หภมูสิงูมาก  
 สงิท

คีวรท
ํา 

• โทรขอความชว่ยเหลอืในกรณี
ฉุกเฉนิ 

• ยา้ยบคุคลนันไปพักในทรีม่  
• ถอดเสอืผา้ชนันอก 
• ทําใหค้นงานเย็นลงอยา่งรวดเร็วดว้ยนําเย็นหรอื
อา่งนําแข็งหากเป็นไปได ้ไมเ่ชน่นัน ใหท้ําให

้
ผวิหนังเปียก วางผา้เปียกเย็นบนผวิหนัง หรอื 
ราดเสอืผา้ดว้ยนําเย็น 
พยายามทําใหก้ารลดความรอ้นเร็วขนึดว้ยการพัด  
• เตรยีมพรอ้มจนกวา่ EM

S จะมาถงึ 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

วธิกีารป้องกนัผ
ูด้ําเนนิการ 

• ถา้เป็นไปได ้ใหท้ํางานทหีนักทสีดุในชว่งเวลาทเีย็นทสีดุของวัน 
• คอ่ยๆ สรา้งทนทานตอ่ความรอ้นและกจิกรรมการทํางาน 
• ดมืนําเย็นใหม้าก 
• สวมเสอืผา้ทมีนีําหนักเบาและระบายอากาศได ้หากไมจ่ําเป็นตอ้ง 
สวม PPE 
• หยดุพักชว่งสนัๆ บอ่ยๆ ในทรีม่ 
• หลกีเลยีงการกนิอาหารมอืใหญ

ก่อ่นทํางานในสภาพแวดลอ้มทรีอ้น 
• หลกีเลยีงเครอืงดมืทมีคีาเฟอนีและแอลกอฮอลก์อ่นทํางานในททีมี ี
อากาศรอ้น  
• เรยีนรูส้ญั

ญ
าณ

และอาการของการเจ็บป่วยทเีกยีวขอ้งกบัความรอ้นและ
วธิกีารรักษ

า 

ผ
ูด้าํเนนิการมคีวามเสยีงเพ

มิขนึเมอื: 
• สวมอปุกรณ์

ป้องกนัสว่นบคุคล เชน่ หนา้กากกันฝุ่นละออง หรอืชดุสทู 
PPE ทังหมดตอ้งสวมใสต่ามฉลาก  
 

พจิารณ
าใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืในชว่งทอีากาศเย็นของวนั ในตอน

เชา้หรอืเมอืพระอาทติยต์กดนิวธินีจีะชว่ยให ้PPE ไมร่อ้น 
• มกีารใชย้าบางอยา่ง  
• เคยเจ็บป่วยเนอืงจากความรอ้น  

อาการออ่นเพ
ลยี

จากความรอ้นรวมถงึ: 
• อาการออ่นเพลยีจากความรอ้นเป็นการ
ตอบสนองของร่างกายตอ่การสญู

เสยีนําและ
เกลอืมากเกนิไป โดยปกตจิะมเีหงอืออกมาก
เกนิไป  
 

ปวดหัว คลนืไส ้เวยีนหัว ออ่นเพลยี 
หงดุหงดิ ปวดทอ้ง อาเจยีน กระหาย เหงอืออก
มาก อณุ

หภมูริ่างกายสงูและปัสสาวะลดลง 
สงิท

คีวรท
ํา 

• ยา้ยบคุคลนันไปพักในทรีม่  
• คลายและถอดเสอืผา้ทไีมจ่ําเป็นออกรวมถงึ
รองเทา้และถงุเทา้ 
• ใหจ้บินําเย็นบอ่ยๆ 
• ทําใหผ้วิหนังเย็นลงดว้ยการประคบเย็นหรอืให

้
บคุคลนันลา้งศรีษ

ะ ใบหนา้ และลําคอดว้ยนําเย็น 
• พาบคุคลนันไปทคีลนิกิหรอืหอ้งฉุกเฉนิเพอื 
รับการประเมนิและการรักษ

าพยาบาลหรอืขอ
ความชว่ยเหลอืฉุกเฉนิ หากอาการออ่นเพลยีจาก
ความรอ้นไมไ่ดร้ับการรักษ

า อาการป่วยอาจเป็น
ลมแดด  

การเป็นลมแดดเป็นการเจ็บป่วยทเีกยีวกบัความ
รอ้นทรีา้ยแรงทสีดุ ซงึเกดิขนึเมอืร่างกายไม่
สามารถควบคมุอณุ

หภมูไิด ้อณุ
หภมูขิองร่างกาย

เพมิขนึอยา่งรวดเร็ว กลไกการทํางานของการขับ
เหงอืลม้เหลวและร่างกายไมส่ามารถทําใหเ้ย็นลง
ได ้เมอืมอีาการเป็นลมแดด อณุ

หภมูขิองร่างกาย
สามารถสงูถงึ 106°F หรอืสงูกวา่ภายใน 10 ถงึ 
15 นาท ีการเป็นลมแดดอาจทําใหเ้สยีชวีติหรอื
ทพุพลภาพถาวรหากไมไ่ดร้ับการรักษ

าโดยดว่น 
อาการการเป็นลมแดดรวมถงึ: 
• สบัสน สถานะทางจติใจเปลยีนแปลง หรอืพดู 
ไมช่ดั ไมม่สีต ิรอ้น ผวิแหง้หรอืเหงอืออกมาก  
ชกั และอณุ

หภมูสิงูมาก  
 สงิท

คีวรท
ํา 

• โทรขอความชว่ยเหลอืในกรณี
ฉุกเฉนิ 

• ยา้ยบคุคลนันไปพักในทรีม่  
• ถอดเสอืผา้ชนันอก 
• ทําใหค้นงานเย็นลงอยา่งรวดเร็วดว้ยนําเย็นหรอื
อา่งนําแข็งหากเป็นไปได ้ไมเ่ชน่นัน ใหท้ําให

้
ผวิหนังเปียก วางผา้เปียกเย็นบนผวิหนัง หรอื 
ราดเสอืผา้ดว้ยนําเย็น 
พยายามทําใหก้ารลดความรอ้นเร็วขนึดว้ยการพัด  
• เตรยีมพรอ้มจนกวา่ EM

S จะมาถงึ 

การเจ็บป่วยทเีกยีวกบัความรอ้น 
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ขนัตอนการปฐมพ
ยาบาล 

ไดร้ับการดแูลทางการแพทย ์

• ควรนําพนักงานไปยังคลนิกิหากมกีารเจ็บป่วย 
 

จากการสมัผัสกับสารกําจัดศ ัตรพูชื  
• นําเอกสารขอ้มลูความปลอดภัย (SDS) และขอ้มลู
 

การใชง้านและสําเนาของฉลากไปดว้ย (ถา้ม)ี  
• อธบิายสถานการณ

์การใชง้านหรอืการใชส้ารกําจัด
 

ศตัรพูชื 
• อธบิายสถานการณ

์ทอีาจทําใหเ้กดิการสมัผัสกับ 
 

สารกําจัดศ ัตรพูชื 

 ลมืตาและลา้งดว้ยนําสะอาดเป็นเวลา 
15 นาท

 ี
 รบีไปพ

บแพ
ท

ยท์
นัท

 ี

 ถอดเสอืผ
า้ท

เีปือนออกและลา้งผ
วิหนงั 

ดว้ยสบูแ่ละนํา 
 รบีไปพ

บแพ
ท

ยท์
นัท

 ี

 อา่นฉลากและท
าํตามคาํแนะนําเพ

อื 
การดแูล 

 รบีไปพ
บแพ

ท
ยท์

นัท
 ี

 
ยา้ยไปในททีมีอีากาศบรสิทุธแิละคลายเสอืผ

า้ใหห้ลวม 
 ท

ํา CPR หากพ
บวา่ไมห่ายใจ 

 รบีไปพ
บแพ

ทยท์
นัท

 ี

 หมายเลขฉุกเฉนิ 
     

 

 
 รถพ

ยาบาล 
AM

BU
LAN

CIA 

ตํารวจ 
PO

LICIA 

ไฟ
 

IN
CEN

D
IO

 

แพ
ท

ย ์
M

ED
ICO

 

พ
ษิวทิ

ยา 
IN

TO
XICAR  

เบ็ดเตล็ด 
M

ISCELAN
EO
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

ขนัตอนการปฐมพ
ยาบาล  

หากสารกําจดัศตัรพู
ชื

เขา้ตา: 

ลา้งตาในนําทไีหลเบาๆ อยา่งนอ้ย 15 นาท ี  
หากตาขา้งเดยีวทไีดร้บัสารพษิ

 ใหพ้ยายามให ้
อยูต่ํากวา่ตาทไีมไ่ดร้บัสารพษิ

 เพอืใหน้ําไมเ่ขา้ตา 
ทไีมไ่ดร้บัสารพษิ

 

 ลา้งตาในนําไหลอยา่งนอ้ย 15 นาท ี

รบีไปพบแพทยท์นัท ี

หากสดูดมสารกําจดัศตัรพู
ชื

: 

หากคนงานอยูใ่นพนืทปีิดทมีกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชื 
อาจมกีารสดูดมพอทจีะทําใหเ้กดิการป่วย  หากคนงาน 
ยังสามารถเดนิได ้ใหอ้อกจากพนืททีมีกีารใชส้ารกําจัด
ศตัรพูชืทนัท ี กอ่นเขา้สูพ่นืทปีิดเพอืชว่ยเหลอืเหยอืท

ี
หมดสต ิใหป้้องกนัตวัเองดว้ยการใช ้PPE ทเีหมาะสม 

เคลอืนยา้ยผูป้่วยไปยงัททีมีอีากาศบรสิทุธแิละคลาย
เสอืผา้ 

หากผูป้่วยไมห่ายใจใหท้ํา CPR (ถา้คณุ
ไดร้บัการ

ฝึกอบรมในการทํา CPR อยา่งถกูตอ้ง) นําผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบไปยังสถานพยาบาลทันท ี 

หากกลนืกนิสารกําจดัศตัรพู
ชื

: 

มองหาฉลากหรอืเอกสารความปลอดภัยเพอืใหท้ราบวา่
สารกําจัดศตัรพูชืนันคอือะไรและทําตามคําแนะนําในการ
การปฐมพยาบาล 

ใหด้มืนํา (หรอืนม ในบางกรณ
)ี เพอืเจอืจางหาก

คําแนะนําแนะนําใหท้ํา 

ทําใหอ้าเจยีน หากฉลากระบวุา่ทําไดแ้ละบคุคลนันยงัมี
สตอิยู ่

รบีไปพบแพทยท์นัท ี 

หากสารกําจดัศตัรพู
ชื

หกรดหรอืรวัไหลลงบน
ผวิหนงัหรอืเสอืผา้: 

ถอดเสอืผา้ทเีปือนออก 
ลา้งบรเิวณ

ทไีดร้ับสารกําจัดศตัรพูชืดว้ยสบูแ่ละนําและ
ลา้งออกดว้ยความระมดัระวัง 
อยา่กดหรอืถแูรงเกนิไปซงึอาจทําใหผ้วิถลอกและทําให

้
สารกําจัดศตัรพูชืเขา้สูร่า่งกายไดม้ากขนึ 
 รบีไปพบแพทยท์นัท ี 
ลา้งหรอือาบนําดว้ยสบูแ่ละนํา สระผม และเปลยีนเป็น
เสอืผา้ทสีะอาดโดยเร็วทสีดุ 
กจิกรรม: ทบทวนขนัตอนการปฐมพยาบาลบนฉลาก
หรอืแผน่ขอ้มลูความปลอดภยั  ถา้เป็นไปได ้ใหเ้นน้
ความสําคญั

ของการทบทวนขนัตอนการปฐมพยาบาลท
ี

พบบนฉลากหรอืเอกสารความปลอดภยั 

ไดร้บัการดแูลท
างการแพ

ท
ย ์ 

นายจา้งตอ้งจัดใหม้กีารขนสง่ไปยงัสถานพยาบาลและใหข้อ้มลูเกยีวกบัการไดร้ับ
สารทเีป็นไปได ้
เมอืนําเหยอืพษิ

สารกําจัดศตัรพูชืไปทคีลนิกิหรอืหอ้งฉุกเฉนิมหีลายสงิทคีวร
ระลกึถงึ  คนทปี่วยจากสารกําจัดศตัรพูชืไมค่วรขบัรถ จําเป็นตอ้งใหข้อ้มลูทาง
การแพทยเ์กยีวกบัผลติภัณ

ฑ
ส์ารกําจัดศตัรพูชืทเีกยีวขอ้ง เอกสารขอ้มลูความ

ปลอดภัย และสถานการณ
์ทเีกดิการสมัผัส  มสีารกําจัดศตัรพูชืหลายรอ้ยชนดิ

และการรักษ
าสําหรับการสมัผัสทแีตกตา่งกนั เชน่เดยีวกบัประเภทของการสมัผสั 

คําเตอืน: ภายใตม้าตรฐานการคุม้ครองคนงานนายจา้งจะตอ้งใหข้อ้มลูผลติภัณ
ฑ

 ์
(ชอืผลติภัณ

ฑ
ส์ว่นประกอบทใีชง้าน และหมายเลขทะเบยีน EPA) เอกสารขอ้มลู

ความปลอดภยั (SDS) สําหรับสารกําจัดศตัรพูชืและรายละเอยีดเกยีวกบั
สถานการณ

ท์เีกยีวขอ้งกบัการสมัผัสแกบ่คุลากรทางการแพทย ์
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คาํเตอืนเกยีวกบัการนําสารกาํจดัศตัรพู
ชื

 
กลบับา้นหรอืการใสส่ารกาํจดัศตัรพู

ชื
 

ในภาช
นะบรรจอุาหาร 

 ถอดเสอืผา้หลงัจากทาํงาน 
 เก็บแยกจากเสอืผ

า้ของครอบครวั
หรอืเสอืผา้อนืๆ  

 ซ
กัแยกจากเสอืผ

า้ของครอบครวั 
หรอืเสอืผา้อนืๆ 

 ซ
กัเสอืผ

า้ดว้ยนํารอ้น 
 ซ

กัเสอืผ
า้ดว้ยผ

งซ
กัฟ

อก 
 หลงัจากซ

กัผา้แลว้ใหล้า้งอกีครงั 
เพ

อืลา้งสงิตกคา้งใดๆ ออก 

 การตากเสอืผา้ 
 ตากใหแ้หง้หากเป็นไปได ้แสงแดด

สามารถช
ว่ยลดสงิตกคา้งใดๆ  

ออกได ้
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การดแูลเสอืผ
า้ท

ํางานท
ปีนเปือนหลงัเลกิงาน  

คําเตอืน เมอืกลับถงึบา้น ใหล้า้งหรอือาบนําดว้ยสบูแ่ละนํา สระผม และเปลยีนเป็นเสอืผา้ 
ทสีะอาดโดยเร็วทสีดุ ถอดรองเทา้บูต๊หรอืรองเทา้กอ่นเขา้บา้น ถอดเสอืผา้ทใีชแ้ลว้ออก
และลา้งหรอือาบนํากอ่นทจีะมกีารสมัผัสกบัเด็กหรอืสมาชกิในครอบครัว 
เสอืผา้ทใีสท่ํางานอาจมกีารปนเปือนสารกําจัดศ ัตรพูชืตกคา้งเมอืทํางานในพนืททีมีกีารใช

้
สารกําจัดศ ัตรพูชื  ซกัเสอืผา้ทใีสท่ํางานกอ่นสวมใสอ่กีครัง แจง้ใหผู้ท้ซีกัเสอืผา้ทราบวา่
อาจมสีารกําจัดศ ัตรพูชื และตอ้งระวังในการจัดการและซกัหลังจากนัน หากใชเ้สอืผา้ 
ชดุเดยีวกนัเป็นเวลาหลายวันโดยไมไ่ดซ้กั สารตกคา้งสามารถสะสมและสง่ตอ่ไปยัง
ผวิหนังของคนทสีวมใส ่ ควรเก็บเสอืผา้ทใีสท่ํางานทใีชแ้ลว้แยกจากการซกัผา้ส ําหรับ
ครอบครัวจนกวา่จะซกัได ้ ควรซกัเสอืผา้ทํางานทสีกปรกแยกตา่งจากการซกัผา้ส ําหรับ
ครอบครัวดว้ยนํารอ้นโดยใชผ้งซกัฟอกส ําหรับงานหนัก  จะเป็นการดกีวา่ทจีะตากผา้ 
ใหแ้หง้แทนการใชเ้ครอืงอบ  แสงแดดชว่ยสลายสารเคมตีกคา้งได ้ การตากแดด 
จะชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้ครอืงอบมกีารปนเปือน 
เคล็ดลบัสาํหรบัการจดัการเสอืผา้ทใีสท่าํงาน 
• สวมเสอืผา้ทสีะอาดทกุวัน  
• แยกเสอืผา้ทใีสท่ํางานออกจากเสอืผา้ของครอบครัว  
• ซกัเสอืผา้แยกตา่งหากในนํารอ้นและดว้ยสบูแ่รงๆ  
• ถา้เป็นไปไดใ้หต้ากผา้นอกบา้น  
• อาบนําทกุวัน - ททีํางานหรอืทันทหีลังจากมาถงึบา้นถา้เป็นไปได ้ 
การอภปิราย/กจิกรรม: อภปิรายขันตอนสําหรับการแยกสงิปนเปือนและซกัเสอืผา้กบั 
ชนัเรยีน ใหพ้นักงานแตล่ะคนจดขันตอนทพีวกเขาจะใชส้ ําหรับจัดการเสอืผา้หลงัเลกิงาน
ในแตล่ะวัน และสง่เสรมิใหต้ดิขันตอนในสถานทสีามารถดไูดท้กุวัน (เชน่ ตูเ้ก็บของ  
หอ้งซกัผา้ ประตโูรงรถ ฯลฯ ) 

เตอืนเกยีวกบัการกลบับา้น  

สารกาํจดัศตัรพู
ชื

หรอืภาช
นะบรรจสุารกาํจดัศตัรพู

ชื
  

 ไมค่วรทงิสารกําจัดศ ัตรพูชืไวใ้นททีํางาน  ควรลา้งภาชนะบรรจทุวีา่งเปลา่อยา่ง
ระมัดระวงัและใสไ่วใ้นททีมีลี็อคเพอืการกําจัด  คนงานไมค่วรนําภาชนะเปลา่ 
กลับบา้น  ภาชนะบรรจสุารกําจัดศ ัตรูพชืจะมกีารปนเปือนและไมส่ามารถนําไปใช

้
เพอืวตัถปุระสงคอ์นืไดอ้ยา่งปลอดภัย  
สารกําจัดศ ัตรูพชืทใีชก้บัพชืในททีํางานไมใ่ชส่ารกําจัดศ ัตรพูชืชนดิเดยีวกบัทใีช

้
ตามบา้น  ซงึมแีนวโนม้ทจีะเป็นพษิ

และเขม้ขน้กวา่สารกําจัดศ ัตรพูชืสําหรับ 
ใชใ้นบา้น  
เพอืใหค้รอบครัวของคณุ

ปลอดภัยจากอนัตรายจากสารกําจัดศ ัตรูพชือนัตราย  
ใหอ้ยูใ่หห้า่งจากบรเิวณ

ทมีกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชื  
การเทสารกําจัดศ ัตรพูชืจากภาชนะบรรจเุดมิลงในภาชนะบรรจนุําอดัลม หรอือาหาร 
เครอืงดมืเปลา่หรอืภาชนะบรรจใุนครัวเรอืนเป็นสงิทอีนัตรายและผดิกฎหมาย   
หากมบีางคนทไีมท่ราบพบภาชนะบรรจอุาหารหรอืเครอืงดมืเหลา่นอีาจเขา้ใจผดิวา่
เป็นสงิทกีนิได ้ นเีป็นสาเหตทุัวไปของการโดยสารพษิ

โดยไมต่ังใจโดยเฉพาะใน
เด็ก อนัตรายจากการไดร้ับสารกําจัดศ ัตรพูชืโดยเฉพาะกับเด็กและสตรมีคีรรภ ์
กจิกรรม: คน้หาบทความขา่วทเีกยีวขอ้งกบัการเจ็บป่วยหรอืเสยีชวีติทเีกยีวขอ้ง
กบัสารกําจัดศ ัตรพูชืทถีกูเก็บไวใ้นภาชนะบรรจอุาหาร  

หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:
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Federal  

การตดิประกาศ 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

การแจง้เตอืนของการจํากดัการเขา้ 
 หลังจากมกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรูพชืแลว้ จําเป็นตอ้งรอเป็นระยะเวลาหนงึกอ่นเขา้พนืททีมีกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชื  ชว่งเวลาทรีอนเีรยีกวา่ ชว่งเวลาทจีํากดัการเขา้ (REI)   
REI อาจมรีะยะเวลาตังแต ่4 ชวัโมงจนถงึหลายวันหรอืหลายสปัดาห ์ขนึอยูก่บัสารกําจัดศ ัตรพูชืและพชื 
  พ

นืท
ผี

ลติกลางแจง้ท
มี ีREI เท

า่กบัหรอืนอ้ยกวา่ 48 ช
วัโมง: นายจา้งตอ้งตดิสญั

ญ
าณ

เตอืนรอบๆ บรเิวณ
ทมีกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืหรอืเตอืนดว้ยวาจาแกค่นงานทอีาจเขา้มา  

การเตอืนดว้ยวาจาและการตดิประกาศเหลา่นตีอ้งไดร้ับการปฏบิัตติามเพอืเป็นการคุม้ครองคนงาน  
  การแจง้เตอืนซํ

า: ป้ายกํากบัอาจตอ้งมกีารแจง้เตอืนซํา (เชน่ โดยการตดิประกาศและดว้ยวาจา)  สญั
ญ

าณ
เตอืนจะถกูวางไวร้อบๆ พนืททีมีกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชื ททีางเขา้ปกติ

และเวน้ระยะอยา่งสมําเสมอ เรอืนกระจกและพนืทปีิดอนืๆ จะตอ้งตดิประกาศททีางเขา้ 
 การตดิสญั

ญ
าณ

เตอืนท
จีําเป็น: 

- มกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืในพนืทปีิดและม ีREI มากกวา่ 4 ชวัโมง 
- ฉลากกําหนดใหต้ดิประกาศในพนืท ี(พบไดใ้นสว่น "ขอ้กําหนดการใชง้านทางการเกษ

ตร" ของฉลาก) 
- มกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืกบัพนืทผีลติกลางแจง้และ REI มากกวา่ 48 ชวัโมง   
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เขตยกเวน้การใช
—้

AEZ
 

นําไปใช
โ้ดย: 

 
ท

างอากาศ 
 

ใช
ล้มเป่า 

 
ละเอยีดหรอื 
เล็กกวา่ขนาดหยด 

นําไปใช
เ้ป็น: 

 
สารรมควนั 

 
ควนั 

 
หมอก 

 
หมอก 

 นําไปใช
โ้ดย: 

 หยดขนาดปานกลาง 
หรอืใหญ

 ่
 >

12” จากพ
นื AEZ ในพ

นืท
กีลางแจง้ 

เป็นความรับผดิชอบของนายจา้งในการป้องกนัไมใ่หค้นงานเขา้ไปในเขตยกเวน้การใช ้(AEZ) 

 
หา้มเขา้ 

 
หา้มเขา้ 

AEZ ในพ
นืท

ใีนรม่ 
หากมกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชืสําหรับการผลติในพนืทปีิด  
เขตยกเวน้การใชจ้ะถกูกําหนดดงัน:ี 
 พนืทปีิดทงัหมดรวมถงึพนืททีอียูต่ดิกนัทถีกูปิดผนกึ  

(เพยีงพอทจีะป้องกนัการแพรก่ระจายของสารกําจัด 
ศตัรพูชื) จากพนืททีมีกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชืเมอืมกีาร 
ใชส้ารกําจัดศตัรพูชืเป็นการรักษ

าพนืท ี(รมควัน ควัน  
หมอก ละอองหรอืหมอก) หรอืเป็นสารกําจัดศตัรพูชื 
ทฉีลากผลติภัณ

ฑ
ร์ะบวุา่ตอ้งมกีารป้องกนัระบบ 

ทางเดนิหายใจจนกวา่จะถงึเกณ
ฑ

ก์ารระบายอากาศ 
 พนืทปีิดทังหมดเมอืใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชื 

โดยใชล้ะอองละเอยีดๆ จนกวา่จะผา่นเกณ
ฑ

 ์
การระบายอากาศ 

 พนืททีมีกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชืบวก 25 ฟตุ 
ในทกุทศิทางภายในพนืทปีิดเมอืใชส้ารกําจัด 
ศตัรพูชืเป็นละอองจากความสงูมากกวา่ 12 นวิ 
จากดนิหรอืวัสดปุลกูอนืๆ หรอืเป็นละออง 
ขนาดกลางหรอืใหญ

ก่วา่ 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

การแจง้เตอืนซํ
า: ป้ายกํากบัอาจตอ้งมกีารแจง้เตอืนซาํ (เชน่ โดยการเขยีนและดว้ยวาจา) นอกจากน ีสญั

ญ
าณ

เตอืนจะถกูวางไวร้อบๆ พนืททีมีกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชื  
ททีางเขา้ปกตแิละเวน้ระยะอยา่งสมําเสมอ เรอืนกระจกและพนืทปีิดอนืๆ จะตอ้งตดิประกาศททีางเขา้   

นอกจากสญั
ญ

าณ
เตอืนแลว้ พนักงานจะตอ้งอยูห่า่งจากอปุกรณ

ก์ารใชม้ากถงึ 100 ฟตุในระหวา่งการใชส้ารกําจัดศตัรพูชื  นายจา้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนงานอยูน่อกเขตยกเวน้การใชใ้นขณ
ะทมีี

การใชส้ารกําจัดศตัรพูชื 

นายจา้งจะตอ้งจัดทํารายการสารกําจัดศตัรพูชืทเีพงิใชใ้นแตล่ะพนืททีมีกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชื  รายการนจีะตอ้งตดิประกาศในททีํางานสว่นกลางซงึคนงานและผูด้ําเนนิการสามารถเห็นได ้จะตอ้งรวม
สารกําจัดศตัรพูชืทังหมดทใีชใ้น 30 วนัทผีา่นมาหรอืทมี ีREI ทหีมดอายแุลว้ใน 30 วนัทผีา่นมา   AEZ ในพ

นืท
ใีนรม่ 

หากมกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืสําหรับการผลติในพนืทปีิด เขตยกเวน้ 
การใชจ้ะถกูกําหนดดังน:ี 

 
พนืทปีิดทงัหมดรวมถงึพนืททีอียูต่ดิกนัทถีกูปิดผนกึ  
(เพยีงพอทจีะป้องกันการแพรก่ระจายของสารกําจัด 
ศตัรพูชื) จากพนืททีมีกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชื 
เมอืมกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืเป็นการรักษ

าพนืท ี 
(รมควนั ควัน หมอก ละอองหรอืหมอก) หรอืเป็น 
สารกําจัดศ ัตรพูชืทฉีลากผลติภณั

ฑ
ร์ะบวุา่ตอ้งม ี

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจจนกวา่จะถงึเกณ
ฑ

 ์
การระบายอากาศ 

 
พนืทปีิดทงัหมดเมอืใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชื 
โดยใชล้ะอองละเอยีดๆ จนกวา่จะผา่นเกณ

ฑ
 ์

การระบายอากาศ 
 

พนืททีมีกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืบวก 25 ฟตุ 
ในทกุทศิทางภายในพนืทปีิดเมอืใชส้ารกําจัด 
ศตัรพูชืเป็นละอองจากความสงูมากกวา่ 12 นวิ 
จากดนิหรอืวสัดปุลกูอนืๆ หรอืเป็นละออง 
ขนาดกลางหรอืใหญ

ก่วา่ 
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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (SD
S) 

โปสเตอรส์ารกาํจดัศตัรพู
ชื

    

ประเภท
ของขอ้มลู 

 อนัตราย 
 การรักษ

าพยาบาลฉุกเฉนิ/การปฐม
พยาบาล 

 อาการเฉียบพลันและเรอืรัง 
 ความกดักรอ่น 
 ไฟ 
 หก 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

เอกสาร ขอ้มลู ความปลอดภยั (SD
S) ให ้ขอ้มลู เกยีวกบั อนัตราย 

การรักษ
า พยาบาล ฉุกเฉนิ  และ ขอ้มลู อนืๆ เกยีวกบัสารกําจัดศตัรพูชื 

ทใีชใ้นสถานประกอบการ 
นายจา้งตอ้งแสดง SDS สําหรับสารกําจัดศตัรพูชืทกุชนดิทใีชใ้นสถาน
ประกอบการทคีณุ

อาจสมัผัส ตอ้งบอกทที ีSDS อยูใ่หค้นงานและ
ผูด้ําเนนิการทราบ และตอ้งอนุญ

าตใหพ้นักงานและผูด้ําเนนิการเขา้ถงึ 
SDS ไดใ้นชว่งเวลาทํางานปกต ิ
กอ่นทพีนักงานจะไดร้ับอนุญ

าตใหจ้ัดการกบัสารกําจัดศตัรพูชื นายจา้ง
จะตอ้งแสดงสําเนาของขอ้มลูการสอืสารเกยีวกบัอนัตรายทเีป็นลาย 
ลกัษ

ณ์
อกัษ

รทสีมบรูณ์
สําหรับพนักงานทจีัดการกบัสารกําจัดศตัรพูชื 

ในสถานทสีว่นกลางในททีํางาน ตามทเีหมาะสม เมอืไดร้ับการรอ้งขอ 
นายจา้งจะตอ้งอา่นเป็นภาษ

าทพีนักงานทรีอ้งขอเขา้ใจไดว้า่เป็น
โปสเตอรย์า 
ฆา่แมลง พนักงานทกุคนควรทราบทตีงัของเอกสารความปลอดภยัและ
ตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมเกยีวกบัประเภทของขอ้มลูทมีอียูใ่นเอกสาร 
ความปลอดภยั 

โปสเตอรส์ารกําจดัศตัรพู
ชื

  
 ภายใตม้าตรฐานการคุม้ครองแรงงาน (W

PS) ตามทไีดม้กีาร
แกไ้ขในปี 2015 จะตอ้งมขีอ้มลูเฉพาะสําหรับแรงงานดา้น
การเกษ

ตรและผูด้ําเนนิการกบัสารกําจัดศตัรพูชืตลอดเวลา 
ในชว่งเวลาทํางาน โดยทัวไปนายจา้งทางการเกษ

ตรมักจะเลอืก
พนืททีเีขา้ถงึไดง้า่ยซงึอาจเป็นททีคีนงานเขา้/ออกทังวนั  
ทพีวกเขาเปลยีนเสอืผา้ รับประทานอาหาร ฯลฯ 
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 พ
นืท

กีารปนเปือนของคนงานภาคสนาม
 

• นํา 1 แกลลอน - ตอ่คนงานหนงึราย 
• สบู ่
• ผา้เชด็ตัวแบบใชค้รังเดยีว 
• จะตอ้งไมเ่กนิ ¼

 ไมลจ์ากผูท้ํางานภาคสนาม 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

• นํา 1 แกลลอน - ตอ่คนงานหนงึราย 
• สบู ่
• ผา้เชด็ตัวแบบใชค้รังเดยีว 
• จะตอ้งไมเ่กนิ ¼

 ไมลจ์ากผูท้ํางาน
 ภาคสนาม 

สงิอาํนวยความสะดวกในการกําจดัสงิปนเปือน 
ส ําหรบัคนงานภาคสนาม 
 สงิอํานวยความสะดวกในการกําจัดสงิปนเปือน
จะตอ้งไมเ่กนิ 1/4 ไมลจ์ากคนงานภาคสนาม  
(หรอืทจีดุเขา้ถงึยานพาหนะทใีกลท้สีดุ) พนักงาน
จะตอ้งไดร้ับแจง้เกยีวกบัสถานทตีงัของสถานท ี
การกําจัดสงิปนเปือนกอ่นทจีะทํางานในพนืททีมีี
การใชส้ารกําจัดศตัรพูชื 
สงิอํานวยความสะดวกในการกําจัดสงิปนเปือน
จะตอ้งไมอ่ยูใ่นพนืทภีายใตช้ว่งเวลาทจีํากดัการเขา้ 
เวน้แตเ่ป็นพนืททีจีัดเตรยีมไวส้ําหรับคนงานทกีําลงั
ทํากจิกรรมทเีขา้กอ่นเวลา สงิอํานวยความสะดวก
จะตอ้งไมอ่ยูใ่นพนืททีมีกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชื 
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ความปลอดภยัของสารกาํจดัศตัรพู
ชื

สาํหรบัผ
ูด้าํเนนิการ/ผ

ูใ้ช
ง้าน 

• ผ
ูด้าํเนนิการอาจทาํงานใดๆ ตอ่ไปน:ี  

– ผสม บรรจ ุถา่ยโอนหรอืใชส้ารกําจัดศตัรพูชื 
– การเปิดภาชนะบรรจสุารกําจัดศ ัตรพูชื 
– ทําหนา้ทเีป็นผูก้ําหนดสถานะ 
– ทําความสะอาด จัดการ ปรับหรอืซอ่มชนิสว่นของการผสม การบรรจ ุหรอื
อปุกรณ์

ทอีาจมสีารกําจัดศตัรพูชืตกคา้ง 
– ใหค้วามชว่ยเหลอืในการใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชื รวมถงึการผสมสารกําจัด
ศตัรพูชืในดนิหลังจากการใชง้านเกดิขนึ 
– เขา้ไปในเรอืนกระจกทมีกีารใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืและยังไมไ่ดร้ะบาย
อากาศ 
– การเขา้ไปในพนืททีมีกีารใชส้ารกําจัดศตัรพูชืในระหวา่งการใชง้านใดๆ 
หรอืกอ่นทจีะถงึระดบัการสมัผัสดว้ยการสดูดมทรีะบไุวใ้นการตดิฉลาก
ผลติภัณ

ฑ
ก์ําจัดศตัรพูชืหรอืถงึเกณ

ฑ
ก์ารระบายอากาศของเรอืนกระจก 

– หรอืปฏบิตัหินา้ทเีป็นทปีรกึษ
าดา้นการเพาะปลกู รวมถงึการตรวจสอบ

ภาคสนาม การสงัเกตการเจรญิ
เตบิโตของพชืหรอืการเก็บตวัอยา่งระหวา่ง

การใชง้าน 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

ความปลอดภยัของสารกาํจดัศตัรพู
ชื

ส ําหรบัผ
ูด้ําเนนิการ/ผ

ูใ้ช
ง้าน 

 
เป็นความรับผดิชอบของนายจา้งทางการเกษ

ตรในการใหข้อ้มลูและ
ความคุม้ครองทอีอกแบบมาเพอืลดการไดร้ับสารกําจัดศตัรพูชืและ
ความเจ็บป่วย ซงึรวมถงึการจัดหา ทําความสะอาด บํารงุรักษ

า จัดเก็บ 
และตรวจสอบใหเแน่ใจวา่มกีารใชอ้ปุกรณ

์ป้องกนัสว่นบคุคลทจีําเป็น
ทังหมดอยา่งเหมาะสม จัดหาวัสดกุําจัดสงิปนเปือน และใหข้อ้มลู
เฉพาะเกยีวกบัการใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืและขอ้มลูการตดิฉลาก 

 
ผูด้ําเนนิการจะตอ้งระงับการใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชืหากมคีนงานหรอื
บคุคลอนือยูใ่นเขตยกเวน้การใช ้

 
ผูด้ําเนนิการตอ้งมอีาย ุ18 ปีขนึไป 

 
เป็นความรับผดิชอบของนายจา้งทางการเกษ

ตรในการประกาศพนืท
ี

ไดร้ับสารกําจัดศ ัตรพูชืตามทกีฎนกีําหนด 

การอภปิราย: หนา้ทอีะไรในการทํางานของคณุ
อาจทําใหบ้างคนเป็นผูด้ําเนนิการกบัสารกําจัดศตัรพูชื 

โดยเฉพาะอยา่งยงิผูท้ไีมช่ดัเจน  (เชน่ คนปักธง, เจา้หนา้ทกีารชลประทานทเีรมิตน้การใชเ้คมหีรอืการใช ้ 
ยากําจัดตะไครน่ํา เมอืเปิดนํา ชา่งยนตท์ซีอ่มอปุกรณ

์แทรกเตอร/์เครอืงพน่สารเคม)ี 
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สารกาํจดัศตัรพู
ชื

คอือะไร 
• สารกําจัดศตัรพูชืเป็นสารทใีชใ้นการป้องกนั ขบัไล ่หรอืบรรเทา
แมลง หนู ไสเ้ดอืนฝอย เชอืรา เห็ด วชัพชื หรอืสงิมชีวีติอนืๆ  
ทถีอืวา่เป็นศตัรพูชื  

ประเภท
ของศตัรพู

ชื
และ 

สารกาํจดัศตัรพู
ชื

 

  ทราบถงึ 
ขอ้ควรระวัง 
และการปฐม 

พยาบาล 

ทําตาม 
การฝึกอบรม 

ของคณุ
! 

อา่นและ 
ปฏบิัตติาม 

ฉลาก 

สวม PPE 

ความปลอดภยั 
ในการใชส้าร 
กําจัดศตัรพูชื 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

สารกาํจดัศตัรพู
ชื

คอือะไร 
สารกําจัดศ ัตรพูชืเป็นสารทใีชใ้นการป้องกนั ขบัไล ่หรอืบรรเทาแมลง หนู ไสเ้ดอืน
ฝอย เชอืรา เห็ด วัชพชื หรอืสงิมชีวีติอนืๆ ทถีอืวา่เป็นศตัรพูชื  แมว้า่สารฆา่เชอืเชน่
คลอรนีและไพนโ์ซลเป็นสารกําจัดศตัรพูชื แตส่ารกําจัดศตัรพูชืทใีชใ้นสภาพแวดลอ้ม 
ทางการเกษ

ตรใชใ้นการควบคมุศ ัตรพูชืททีําลายพชืผล  สารเคมกีําจัดวัชพชื ยาฆา่
แมลง สารฆา่เชอืรา และสารเคมกีําจัดหนูเป็นสารกําจัดศตัรพูชื และสารทใีชใ้น
การเกษ

ตรอาจไดร้ับการครอบคลมุ W
PS 

 หมายเหต:ุ เหยอืลา่แมลง ฟีโรโมนการผสมพันธุ ์สารเสรมิฤทธ/ิสารลดแรงตงึผวิ  
และสารควบคมุการเจรญิ

เตบิโตก็ถอืวา่เป็นสารกําจัดศตัรพูชื และควรไดร้ับการ
ฝึกอบรมดว้ย 
 เราจะใชม้ันอยา่งปลอดภัยไดอ้ยา่งไร 
- อา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําในฉลาก 
- ระมัดระวังเป็นพเิศษ

กบัสารกําจัดศตัรพูชืกอ่นผสมกบันําในรปูแบบเขม้ขน้ 
- รูล้ําดับการผสมของสารกําจัดศ ัตรพูชื 
- ทําความคุน้เคยกบัขอ้ควรระวังและการปฐมพยาบาล 
- สวมใส/่ใชก้ารป้องกนัทถีกูตอ้ง (เชน่ PPE และการควบคมุทางวศิวกรรม) 
- รับการฝึกอบรมทเีหมาะสมและปฏบิตัติาม 

ประเภทของศตัรพู
ชื

และสารกาํจดัศตัรพู
ชื

 
ควรใชย้าฆา่แมลงในพนืท/ีเป้าหมายทกีําหนดไวเ้พอืควบคมุศ ัตรพูชื 
ทเีฉพาะเจาะจงเทา่นัน  เป็นการผดิกฎหมายทจีะใชส้ารกําจัดศ ัตรพูชื
สําหรับการใชง้านอนืนอกเหนอืจากทรีะบไุวบ้นฉลาก 
 ตวัอยา่ง: 
- สารฆา่เชอืรา (พชื) 
- ยาฆา่แมลง (แมลง) 
- สารเคมกีําจัดหนู (หนู) 
- สารฆา่เชอืรา (เชอืรา) 
- สารรมควัน (ศ ัตรพูชืในดนิ/ทเีก็บ) 
 กจิกรรม: รับฉลากสารกําจัดศ ัตรพูชืหลายชนดิ (มคีวามหลากหลาย
มากทสีดุเทา่ทจีะเป็นไปได)้ ทคีณุ

ใชใ้นการปฏบิัตกิารและให
้

ผูด้ําเนนิการระบสุนิคา้ทางการเกษ
ตรและศตัรพูชืทฉีลาก 

อนุญ
าตใหใ้ช ้
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• สว่นท
สีาํคญั

  
– คําทเีป็นสญั

ญ
าณ

 
– ชอืผลติภณั

ฑ
 ์ 

– ชอืทางเคม ี
– สตูร 
– การปฐมพยาบาล 
• ขอ้ความ 
ขอ้ควรระวงั  
– คําแนะนําสําหรับ 
การใชง้าน  
– PPE สําหรับผูด้ําเนนิการ 
– REI 
– ความปลอดภยัสําหรับผูใ้ช ้ 
ขอ้แนะนํา ฉลากสารกาํจดัศตัรพู

ชื
 

คาํท
เีป็นสญั

ญ
าณ

 
 

เป็นคําทบีอกเกยีวกบัผลกระทบเฉียบพลนั:  
 “D

AN
G

ER (อนัตราย)”—
สารกําจดั 

ศตัรพูชืนเีป็นอนัตรายอยา่งยงิ  
 “W

ARN
IN

G
 (คาํเตอืน)”—

สารกําจดั 
ศตัรพูชืนเีป็นอนัตรายในระดบัปานกลาง  

  “CAU
TIO

N
 (ขอ้ควรระวงั)”—

สารกําจัด
ศตัรพูชืนเีป็นอนัตรายเล็กนอ้ย  

 

โปรดเก็บ 
ใหพ้

น้มอืเด็ก 
อนัตราย/ 
PELIG

RO
 

เป็นพ
ษิ 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

คาํท
เีป็นสญั

ญ
าณ

 
 

กจิกรรม: ใชป้้ายกํากบัสารกําจัดศตัรพูชืทใีช
้

ในการทํางาน ใหผู้ด้ําเนนิการหาและเนน้สว่น
ตา่งๆ เหลา่นบีนฉลาก  (พยายามหาฉลากทมีี
ขอ้กําหนด PPE แตกตา่งกนัมาก  

ฉลากสารกาํจดัศตัรพู
ชื

 

ความเป็นพ
ษิของสารกาํจดัศตัรพู

ชื
ประเภท

ท
 ี1 ซงึเป็นวสัดทุอีันตรายทสีดุมักมคีําวา่ “DANGER” อยูบ่นฉลาก   

  สารกาํจดัศตัรพู
ชื

ประเภท
 2 ทมีคีําทเีป็นสญั

ญ
าณ

 “W
ARNING” มพีษิ

ปานกลางหรอืเป็นอนัตราย ความเป็นพษิ
 

 สารกาํจดัศตัรพู
ชื

ประเภท
 3 และ 4 เป็นสารทมีอีนัตรายนอ้ยทสีดุหรอืเป็นพษิ

ระบดุว้ยคําวา่ “CAUTION” 
(สารกําจัดศตัรพูชืประเภท 4 อาจไมจ่ําเป็นตอ้งมคีําทเีป็นสญั

ญ
าณ

) 

ความเป็นพ
ษิประเภท

ท ี1 - อนัตราย 
 ความเป็นพ

ษิประเภท
ท ี2 - คาํเตอืน 

 ความเป็นพ
ษิประเภท

ท ี3 และ 4 - ขอ้ควรระวงั 

เป็นพ
ษิ - สญั

ลกัษณ
ก์ะโหลกไขว ้

1. 
เมอืจําเป็น 

 
คําวา่ "POISON" และสญั

ลกัษ
ณ

ก์ะโหลกไขว ้     เป็นสงิจําเป็นสําหรับผลติภัณ
ฑ

ท์จีัดอยู ่
ในความเป็นพษิ

ประเภทท ี1 สําหรับการศกึษ
าวจิัยความเป็นพษิ

ทางปากเฉียบพลนั  
ผวิหนังเฉียบพลนั หรอืการสดูดมความเป็นพษิ

เฉยีบพลนั: 40 CFR 156.64(A)(1)  
นอกจากนหีากสตูรประกอบดว้ย เมทานอล ≥

 4%
 แนะนําใหเ้พมิคําวา่ "POISON"  

และสญั
ลกัษ

ณ
ก์ะโหลกไขวเ้นอืงจากมคีวามเสยีงสงูทอีาจทําใหต้าบอดได ้

2. ตาํแหนง่และความเดน่ 

 
หากจําเป็นคําวา่ "POISON" และสญั

ลกัษ
ณ

์กะโหลกไขว ้     จะตอ้งปรากฏใกล
้ๆ กนั คําวา่ 

"POISON" จะตอ้งปรากฏเป็นสแีดงบนพนืหลงัทมีสีทีตีดักนัอยา่งชดัเจน และควรจะปรากฏ 
ใกลก้บัคําสญั

ญ
าณ

 “DANGER” 40 CFR 156.64(A)(1)  
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ประเภท
ของสตูร  

การผ
สมและการบรรจ ุ 

 
ทําตามคําแนะนําบนฉลาก 

 
ตรวจสอบอปุกรณ์

 
 

อปุกรณ์
ป้องกันสว่นบคุคลทฉีลากกําหนด 

 
การเปิดภาชนะบรรจ ุ 

 
การเตรยีมพนืทสีําหรับบรรจุ 

 
อปุกรณ์

สําหรับการวดั 
 

ลําดับการผสมทเีหมาะสม 
 

ขอ้ควรจํา: นายจา้งตอ้งเป็นผูจ้ัดหา  
   อปุกรณ์

ป้องกันสว่นบคุคลทังหมด 

การลา้งและกาํจดัภาช
นะบรรจุ 

พ
นืท

จีดัเก็บสารพ
ษิ 

บคุคลท
ไีมไ่ดร้บัอนญุ

าตท
งัหมด 

หา้มเขา้ 
ล็อคประตไูวต้ลอดเวลา 

เมอืไมไ่ดใ้ช
ง้าน 

แหง้ 
ฝุ่น 
เป็นเม็ด 
ผงเปียกนํา 
ผงทลีะลายนําได ้
เม็ด 
สตูรอาหารสตัว ์
เหยอื 
การผสมปุ๋ย 
สามารถกระจายในนํา 
เม็ดเล็ก (W

DG) 
แบบแหง้ทสีามารถไหลได ้(DF) 

ของเหลว 

ผสมเป็นเนือเดยีวกนัได ้
เขม้ขน้ (EC) 
ปรมิาตรนอ้ยมาก (ULV) 
Tech concentrates 
ชนดิไหลได ้
M

EC 
ละออง 
กา๊ซ/สารรมควนัเหลว 
สารละลาย 
ส ี 

อนืๆ 

รุ่นทมีกีารควบคมุ 
ยาไลแ่มลง 
สารลอ่แมลง 
ปลอกคอและแท็ก 
ผลติภัณ

ฑ
ส์ารทําใหเ้กาะ 

อปุกรณ
์ควบคมุนักลา่ 

ยาดดูซมึส ําหรับสตัว ์ 
(ทางปาก ผวิหนัง  
การฝังแบบฉีด สารเตมิแตง่
อาหารสตัว)์ 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

ประเภทของสตูร
 

การลา้งและกาํจดัภาช
นะ

บรรจ ุ  
กฎขอ้บังคับกําหนดใหต้อ้งลา้งภาชนะบรรจสุารกําจัดศ ัตรพูชืเมอื
ภาชนะวา่งเปลา่ ภาชนะบรรจสุารกําจัดศ ัตรพูชืจะตอ้งจัดเก็บและ
กําจัดอยา่งถกูตอ้งโดยเร็วทสีดุ  ฉลากสารกําจัดศ ัตรพูชืตอ้งให

้
คําแนะนําเกยีวกบัเวลาและขันตอนในการกําจัดสงิตกคา้ง  ตอ้ง
ปฏบิัตติามคําแนะนําเหลา่นแีละคําแนะนําในการกําจัดภาชนะบรรจุ 
ลา้งภาชนะบรรจุทวีา่งเปลา่สามครังทันท ีเทนําลา้งลงไปในถังใน
ระหวา่งการผสม ทําเครอืงหมายและเจาะรภูาชนะใหช้ดัเจน

 

ผง ของเหลว เม็ดละเอยีด สารผสมอมิัลชนั โฟลว ์ผง
เปียก สารเขม้ขน้ทลีะลายนําได ้
 ลาํดบัการผสม: 
1) ผงเปียกนํา 
2) ชนดิไหลได ้
3) สารเขม้ขน้ทลีะลายนําได ้
4) สารผสมอมิัลชนั 

การผ
สมและการบรรจ ุ 

การผสมและการบรรจสุารกําจัดศ ัตรพูชือาจเป็นกจิกรรมการจัดการสารกําจัดศ ัตรพูชืทอีนัตรายทสีดุ   
ขณ

ะทกีําลังผสมและบรรจสุารกําจัดศ ัตรพูชื มแีนวโนม้ทผีูด้ําเนนิการจะสมัผัสกบัสารกําจัดศ ัตรพูชื 
ในรปูแบบเขม้ขน้จํานวนมาก  

คาํแนะนําบนฉลาก: ควรคําแนะนําบนฉลากกอ่นเสมอ  ฉลากใหข้อ้มลูเกยีวกบัอปุกรณ
์ป้องกนัสว่นบคุคล 

ทจีําเป็น ขันตอนฉุกเฉนิ และอตัราการผสม  กฎหมายกําหนดใหต้อ้งมฉีลากทพีนืทสีําหรับการผสมและ 
การบรรจ ุ 

การตรวจสอบอปุกรณ
:์ ตรวจสอบอปุกรณ

์ส ําหรับพน่เพอืใหแ้น่ใจวา่ชนิสว่นทังหมดปลอดภัยและ 
อยูใ่นสภาพทใีชง้านไดด้ ี

ตรวจหารอยแตกและรอยรัวบนสายทังหมด และการเชอืมตอ่ทเีหมาะสม  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัวกรอง  
ทกีรอง และหัวฉีดสะอาด  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เข็มขัดอยูใ่นสภาพด ี ตรวจหารอยรัวทงัหมด   

การเปิดภาช
นะบรรจ:ุ ควรใชค้วามระมดัระวังเมอืเปิดภาชนะบรรจสุารกําจัดศ ัตรพูชื  ควรเปิดภาชนะบรรจใุตล้ม  

เปิดภาชนะบรรจทุเีป็นกระดาษ
ทมีผีงหรอืเม็ดดว้ยมดีหรอืกรรไกร  ไมค่วรใชม้ดีหรอืกรรไกรทปีนเปือนเพอื

จดุประสงคอ์นื  เมอืเปิดภาชนะบรรจทุเีป็นพลาสตกิ เชน่ เหยอืก ใหน้ําขอบดา้นบนของปากขวดออกเมอืเท   
ควรวางภาชนะทังหมดบนพนืราบและมันคงเพอืป้องกนัการกระดกหรอืการหก  

การเตรยีมพ
นืท

สีาํหรบัการบรรจ:ุ การเตรยีมพนืทสี ําหรับการบรรจเุพอืใหม้คีวามปลอดภัยสงูสดุ   
พนืผูด้ําเนนิการยนือยูค่วรสะอาดและมันคง  พนืทสี ําหรับการบรรจตุอ้งมแีสงสวา่งเพยีงพอ  ผูด้ําเนนิการ 
ควรอยูเ่หนอืลมและเหนอืปากถังเครอืงพน่และควรเทลงมาจากรา่งกายเพอืลดการกระเด็นหรอืควัน  

อปุกรณ
ส์าํหรบัการวดั: กฎหมายกําหนดใหใ้ชอ้ปุกรณ

์การวัดทแีมน่ยําส ําหรับการผสมสารกําจัดศ ัตรพูชื  
อปุกรณ

์สําหรับการวดัจะตอ้งปรับเทยีบเป็นหน่วยทเีล็กทสีดุซงึจะใชช้งันําหนักและวัดสารกําจัดศ ัตรพูชื   
ซงึอาจเป็นปอนด ์ออนซ ์ถว้ย ควอต หรอืหน่วยวัดอนืๆ ทรีะบไุวใ้นฉลากสารกําจัดศ ัตรพูชื  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
พนักงานรูอ้ตัราการแปลงถา้ตอ้งแปลงคําสงังานทเีขยีนในหน่วยหนงึเป็นหน่วยของอปุกรณ

์ส ําหรับการวัด 

ลาํดบัการผ
สมท

เีหมาะสม: เมอืผสมสารกําจัดศ ัตรพูชืมากกวา่หนงึชนดิใหก้ําหนดลําดับทเีหมาะสม 
ทคีวรเตมิสารเคมลีงในถังเครอืงพน่โดยทําตามฉลากของสารกําจัดศ ัตรพูชื  ควรเตมินําบางสว่นในถัง 
เครอืงพน่กอ่นแลว้เตมิใหเ้ต็มปรมิาตรสดุทา้ยหลังจากเตมิสารแลว้  สว่นผสมบางสว่นอาจจําเป็นตอ้งกวน  
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ความกงัวลดา้น
สงิแวดลอ้มและการดรฟิ

ท
 ์

อปุกรณ
ป์้องกนัสว่นบคุคล (PPE)  

อปุกรณ
์ป้องกนั

ศรีษ
ะ 

แวน่ครอบตานริภัย 
หนา้กากกนัฝุ่นละออง 

หนา้กากกนัสะเก็ด 
ผา้กนัเปือน 

ถงุมอื 

ชดุหม ี
รองเทา้บูต๊ 

ดรฟิ
ท

 ์

พ
ชื

ทมีคีวามละเอยีดออ่น
ทไีมไ่ดเ้ป็นเป้าหมาย 

100 ฟ
ตุ 

ลม 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

ความกงัวลดา้นสงิแวดลอ้มและการดรฟิ
ท

 ์ 
ผูด้ําเนนิการจะตอ้งไมใ่ชย้าฆา่แมลงในลกัษ

ณ
ะททีําใหเ้กดิการ

สมัผัสกบัคนงานหรอืบคุคลอนื  อยา่ลมืโซนยกเวน้การใช ้
ผูด้ําเนนิการจะตอ้งระงับการใชส้ารกําจัดศตัรพูชืหากมคีนงาน
หรอืบคุคลอนือยูใ่นเขตยกเวน้การใช ้และนายจา้งตอ้งไมน่ํา
พนักงานของตนไปยังเขตการยกเวน้การใช ้หากเขตการสมัคร
อยูใ่นพนืทขีองตน 
ฉลากจะใหข้อ้มลูเกยีวกบัพชืทมีคีวามละเอยีดออ่นและ 
ความเสยีงตอ่แหลง่นํา  ตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําเหลา่น ี  
อภปิราย: ใหผู้ด้ําเนนิการระบคุวามเสยีงดา้นสงิแวดลอ้มรอบๆ 
การปฏบิตักิารทอีาจสง่ผลกระทบตอ่การการใชส้ารกําจัด
ศตัรพูชื (เชน่ ถนน แมน่ํา โรงเรยีน ป้ายรถเมล ์รังผงึ ฯลฯ) 

อปุกรณ
ป์้องกนัสว่นบคุคล (PPE)  

อปุกรณ
์ป้องกนัสว่นบคุคลมวีัตถปุระสงคเ์พอืลดปรมิาณ

ของสารกําจัดศตัรพูชืท
ี

สมัผัสกบัรา่งกายหรอืเสอืผา้  แวน่ตายังชว่ยปกป้องดวงตาและหนา้กากกนัฝุ่น
ละอองชว่ยจํากดัการสดูสารพษิ

  อปุกรณ
์ป้องกนัสว่นบคุคลจะมผีลก็ตอ่เมอืสวมได

้
พอด ีใชอ้ยา่งถกูตอ้งและรักษ

าความสะอาดและมกีารซอ่มแซมทดี ี แมแ้ตอ่ปุกรณ์
ทเีหมาะสมทสีดุก็มขีอ้จํากดัเรอืงจํานวนการป้องกัน ดงันันผูใ้ชง้านจะตอ้งใชค้วาม
ระมัดระวังเพอืป้องกนัไมใ่หส้ารกําจัดศตัรพูชืหก กระเด็น หรอืฉีดพน่โดนรา่งกาย 
 เป็นความรับผดิชอบของนายจา้งทางการเกษ

ตรในการใหข้อ้มลูและความ
คุม้ครองทอีอกแบบมาเพอืลดการไดร้ับสารกําจัดศ ัตรพูชืและความเจ็บป่วยสําหรับ
ผูด้ําเนนิการ ซงึรวมถงึ การจัดหา การทําความสะอาด การบํารงุรักษ

า การเก็บ
รักษ

า และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การใชฉ้ลากอยา่งถกูตอ้งตอ้งใชอ้ปุกรณ์
ป้องกนั

สว่นบคุคล  นายจา้งตอ้งแจง้ขอ้มลูเฉพาะการดําเนนิการและการใชง้านเกยีวกบั
การใชแ้ละขอ้มลูการตดิฉลากใหผู้ด้ําเนนิการทราบ 
 ถอด PPE ทันททีคีณุ

ทํางานทไีดร้ับสารกําจัดศ ัตรพูชืเสร็จ ลา้งถงุมอืทใีชซ้ําได
้

ดว้ยสบูแ่ละนําแลว้ถอด PPE อนืๆ ออกขณ
ะทยีังสวมถงุมอือยู ่จากนันลา้งถงุมอื

อกีครังดว้ยสบูแ่ละนํากอ่นทจีะถอดออก ทําความสะอาด PPE ทใีชซ้ําไดต้าม
คําแนะนําของ PPE โดยไมท่ําใหเ้กดิการปนเปือนกบัตวัเอง 
การอภปิราย/กจิกรรม: อธบิายและทบทวนคําแนะนําของผูผ้ลติเกยีวกบัวธิกีาร
ดแูลหรอืกําจัด PPE  ใหพ้นักงานแตล่ะคนเลอืก PPE ทแีตกตา่งกนัและสอน/
สาธติวธิกีารทําความสะอาด/กําจัด PPE อยา่งถกูตอ้ง 
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สงิทตีอ้งพจิารณ
า: 

• โปรแกรมทเีป็นลาย
ลกัษ

ณ์
อกัษ

ร 
• แบบสอบถามทาง
การแพทย ์
• การทดสอบความ
กระชบัของหนา้กาก 
• การใชง้าน 
• การซอ่มบํารงุ 
• ขนบนใบหนา้ 

ฉลากสารกําจดัศตัรพู
ชื

 
อปุกรณ์

ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) 

       อา่นฉลาก 

เลอืกหนา้กากกนัฝ
ุ่นละออง/ตลบักรองสารเคมขีองคณุ

 

ตอ้งแนใ่จวา่พ
นกังานไดร้บัการประเมนิทางการแพ

ท
ยแ์ละ 

ท
ดสอบความกระช

บักอ่นการสวมใสห่นา้กากกนัฝ
ุ่นละออง 

    

ลา้งหนา้กากกนัฝ
ุ่นละออง 

และท
ําใหแ้หง้ แลว้เก็บไวใ้นท

ที
สีะอาด 

ตวักรองฝ
ุ่นละอองและตลบักรองสารเคม ี

เมอืสกปรกหรอืหลงัจากใช
ง้านไปแลว้  

8 ช
วัโมง 

การป้องกนัระบบท
างเดนิหายใจ บนัท

กึความกระช
บัของหนา้กาก 

เขตยกเวน้การใช
 ้(AEZ)  

เขตยกเวน้การใชห้รอื “AEZ” เป็นพนืทรีอบๆ การใชส้ารกําจัดศตัรพูชืทจีะตอ้งรักษ
าใหป้ลอด

จากคนงานและผูย้นืด ูตังแตว่นัท ี2 มกราคม 2017 เป็นตน้ไป ผูด้ําเนนิการกับสารกําจัดศตัรพูชื
ทผีา่นการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสม ทสีวมใสอ่ปุกรณ์

ป้องกันภัยสว่นบคุคล (PPE) และมสีว่นใน
การใชง้านเทา่นันทไีดร้ับอนุญ

าตใหเ้ขา้ไปใน AEZ 

AEZ วดัจากอปุกรณ์
การใชง้าน AEZ ยังเคลอืนไปกับอปุกรณ์

การใชง้าน 
เหมอืนกับรัศมรีอบๆ การใชง้าน 
 AEZ 100 ฟ

ตุสาํหรบั: 
 

การใชง้านทางอากาศ 
 

เครอืงพน่สาร 
 

การรมควนั 
 

การใชค้วนั 
 

การใชล้ะอองนํา 
 

การใชห้มอก 
 

การใชง้านอนื ๆ ทใีชห้ยดละเอยีดหรอืหยดละเอยีด
มาก 

(<
294 ไมครอน) 

 AEZ 25 ฟ
ตุเมอื: 

ฉีดพน่สารกําจัดศ ัตรพูชืโดยใชข้นาดหยดนําขนาดกลางหรอืใหญ
ก่วา่และ 

สงูกวา่ 12 นวิจากวสัดปุลกู 

 

หากการใชง้านของคณุ
ไมไ่ดอ้ยูใ่นประเภทเหลา่น ีAEZ จะใชไ้มไ่ด ้

ตงัแตว่นัท ี2 มกราคม 2018 เป็นตน้ไป ผูด้ําเนนิการกับสาร
กําจัดศตัรพูชืจะตอ้งระงับการใชง้านทันทหีากมคีนงานหรอื
บคุคลอนื นอกเหนอืจากผูด้ําเนนิการทไีดร้ับการฝึกอบรม
อยา่งเหมาะสมหรอืผูด้ําเนนิการทตีดิตงัอปุกรณ

์อยูใ่นพนืททีมีี
การใชส้ารกําจัดศตัรพูชื อยูใ่น AEZ ไมว่า่พวกเขาจะอยูใ่น
หรอืนอกสถานประกอบการ ซงึรวมถงึบคุคลในฟารม์ใกลเ้คยีง 

การใช
ส้ารกาํจดัศตัรพู

ชื
ท

ปีลอดภยั 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

ผลติภณั
ฑ

ท์ตีอ้งใชห้นา้กากกนัฝุ่นละอองจะระบปุระเภทเฉพาะ 
หรอืประเภททใีชไ้ด ้กอ่นทจีะมอบหมายใหผู้ด้ําเนนิการคนใดคน
หนงึสวมใสห่นา้กากกนัฝุ่นละออง นายจา้งตอ้งดําเนนิการโปรแกรม
การหายใจเป็นลายลกัษ

ณ
์อกัษ

ร โปรแกรมทเีป็นลายลกัษ
ณ

อ์กัษ
ร

จะตอ้งมขีอ้มลูเกยีวกบัการเลอืกหนา้กากกนัฝุ่นละออง การสวมใส ่
การประเมนิทางการแพทย ์การบํารงุรักษ

า สขุาภบิาลและการ
ฝึกอบรม   

ภายใต ้W
PS นายจา้งตอ้งจัดใหม้กีารทดสอบความกระชบัของหนา้กาก  

การประเมนิทางการแพทยส์ําหรับความสามารถในการสวมใสห่นา้กากกนั 
ฝุ่นละอองและการฝึกอบรมการใชห้นา้กากกนัฝุ่นละอองใหก้บัผูด้ําเนนิการกอ่น
ผูด้ําเนนิการจงึจะสวมหนา้กากกนัฝุ่นละอองได ้นายจา้งตอ้งบํารงุรักษ

า 
และจัดหาหนา้กากกนัฝุ่นละออง 
ใหก้บัผูด้ําเนนิการ เชน่เดยีวกบั PPE ทังหมด  นายจา้งจะตอ้งเก็บบนัทกึการ
ปฏบิตัติามขอ้กําหนดเหลา่น ี

การป้องกนัระบบท
างเดนิหายใจ 

บนัทกึความกระช
บัของหนา้กาก 

การใช
ส้ารกาํจดัศตัรพู

ชื
ท

ปีลอดภยั 
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• นําสะอาดสําหรับงานลา้งประจําและฉุกเฉนิ - 3 แกลลอนตอ่
 

ผูด้ําเนนิการ  
• สบู ่
• ผา้เชด็ตวัแบบใชค้รังเดยีว 
• ชดุเสอืผา้ทสีะอาด เชน่ เสอืคลมุสําหรับใชใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ 
• นําหนงึไพนส์ําหรับลา้งตาฉุกเฉนิจะตอ้งพรอ้มใชง้านทันท ี
 

(นําไปกบัผูด้ําเนนิการหรอือยูใ่นยานพาหนะทผีูด้ําเนนิการ
 

ใช)้ ตอ่ผูด้ําเนนิการแตล่ะคน หากการตดิฉลากผลติภณั
ฑ

์
 

ของสารกําจัดศตัรพูชืระบวุา่ตอ้งใชแ้วน่ตาป้องกนั
 

• สถานทสีําหรับลา้งตาในพนืทสีําหรับผสม/บรรจ ุ

การขนสง่ 
ผ

ูด้าํเนนิการกบัพ
นืท

ที
มีกีารปนเปือน 



 36 

หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดภาชนะบรรจผุลติภัณ
ฑ

ส์ารกําจัดศตัรพูชือยา่ง
แน่นหนา 
- วางภาชนะไวใ้นยานพาหนะทผีูค้นจะไมไ่ดส้มัผัส (เชน่ ทา้ยรถบรรทกุ) 
- ไมค่วรเก็บสารกําจัดศตัรพูชืไวใ้น/หรอืขนสง่ใกลก้บัอาหารหรอือาหาร
สตัว ์
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วางสารกําจัดศตัรพูชืในตําแหน่งตงัตรงอยา่ง
ปลอดภัย 
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ภาชนะบรรจสุารกําจัดศตัรพูชืตดิฉลากอยา่ง
ถกูตอ้ง (ชอืผลติภัณ

ฑ
/์สารออกฤทธ ิคําสญั

ญ
าณ

และขอ้มลูตดิตอ่ของ
ฝ่ายทรีับผดิชอบ) 
“อยา่บรรทกุสารกําจัดศตัรพูชืในรถ ทเีก็บสมัภาระทา้ยรถ รถตูห้รอื
รถบรรทกุ  สารกําจัดศตัรพูชือาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติหาก
หกรดคณุ

หรอืผูโ้ดยสาร  อาจมกีารปลอ่ยควันทเีป็นอนัตราย  การรัวไหล
บนเบาะซงึเอาออกยากมาก  สารกําจัดศตัรพูชือาจทําใหค้นป่วยหลาย
วันหรอืหลายสปัดาหห์ลงัจากนัน หากไมไ่ดร้ับการทําความสะอาดอยา่ง
ถกูตอ้ง” 
 กจิกรรม: ใหพ้นักงานสาธติวธิกีารบรรจ/ุขนสง่สารกําจัดศตัรพูชือยา่ง
ถกูตอ้ง 

นายจา้งของผูด้ําเนนิการตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณ
์กําจัดสงิปนเปือนตอ่ไปน:ี 

- นําสะอาดสําหรับงานลา้งประจําและฉุกเฉนิ - 3 แกลลอนตอ่ผูด้ําเนนิการ 
- สบู ่
- ผา้เชด็ตวัแบบใชค้รังเดยีว 
- ชดุเสอืผา้ทสีะอาด เชน่ เสอืคลมุสําหรับใชใ้นกรณ

ีฉุกเฉนิ 
- นําหนงึไพนส์ําหรับลา้งตาฉุกเฉนิจะตอ้งพรอ้มใชง้านทันท ี(นําไปกบั
ผูด้ําเนนิการหรอือยูใ่นยานพาหนะทผีูด้ําเนนิการใช)้ ตอ่ผูด้ําเนนิการแตล่ะคน 
หากการตดิฉลากผลติภัณ

ฑ
ข์องสารกําจัดศตัรพูชืระบวุา่ตอ้งใชแ้วน่ตา

ป้องกนั 
- สถานทสีําหรับลา้งตาในพนืทสีําหรับผสม/บรรจ ุ 
กจิกรรม: ใหพ้นักงานทําชดุอปุกรณ

์ชําระลา้งสงิปนเปือนของตนเอง 

การขนสง่ 
ผ

ูด้าํเนนิการกบัพ
นืท

ที
มีกีารปนเปือน 
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บนัท
กึการฝึ

กอบรม 
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หมายเหตสุ ําหรบัผ
ูส้อน:

 

บนัทกึการฝึ
กอบรมสาํหรบัผ

ูด้าํเนนิการกบัสารกําจดัศตัรพู
ชื

และผ
ูป้ฏบิตังิานภาคสนาม -  

เป็นประจาํทกุปี 
 ควรมกีารบนัทกึการฝึกอบรมเป็นรายบคุคลสําหรับพนักงานแตล่ะคน ผูด้ําเนนิการตอ้งมอีาย ุ18 ปีขนึไป 
บนัทกึการฝึกอบรมแสดงใหเ้ห็นวา่พนักงานแตล่ะคนไดร้ับการฝึกอบรมในทกุดา้นของสารกําจัดศตัรพูชืและระบสุารกําจัดศตัรพูชื
เฉพาะทพีนักงานไดร้ับการฝึกฝน 
กฎ W

PS หา้มไมใ่หน้ายจา้งทางการเกษ
ตรอนุญ

าตหรอืสงัใหค้นงานผสม บรรจ ุหรอืใชส้ารกําจัดแมลงหรอืชว่ยเหลอืในการใชส้าร
กําจัดศตัรพูชื เวน้แตจ่ะไดร้ับการฝึกฝนใหเ้ป็นผูด้ําเนนิการ 


