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คํานํา 
 

จากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อย่างไม่หยุดยั้ง ทําให้ปัจจุบันมนุษย์ได้สกัดสารเคมีจากธรรมชาติ และสังเคราะห์
สารเคมีชนิดต่างๆ ข้ึนมามากมาย สารเคมีเหล่านี้ถูกนํามาใช้ท้ังในโรงงานอุตสาหกรรม การทํางาน และในชีวิตประจําวันของเรา 
ในแต่ละวันมนุษย์ยุคใหม่ต้องสัมผัส สูดดม กิน ด่ืม และใช้สารเคมีอยู่แทบจะตลอดเวลา เม่ือมีการใช้สารเคมีมากขึ้น พิษภัยจาก
สารเคมีจึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีเราควรใส่ใจ 
 ในวงการอาชีวเวชศาสตร์นั้น ความสนใจในพิษภัยของสารเคมีท่ีพบจากการประกอบอาชีพ เป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิง 
ผู้ป่วยที่เป็นโรคจากการทํางานจํานวนหนึ่ง มีสาเหตุการเจ็บป่วยมาจากการทํางานสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้นั่นเอง การใช้
สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่มีการใช้ในปริมาณและความเข้มข้นท่ีมากกว่าการใช้ตามบ้าน หากคนทํางานต้อง
สัมผัสสารเคมีอันตรายโดยไม่มีการป้องกันที่ดี หรือหากเกิดการรั่วไหลขึ้น จะมีโอกาสเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ค่อนข้างสูง 
ความรู้เท่าทันถึงพิษภัยของสารเคมีชนิดต่างๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยให้บุคลากรที่ทํางานทางด้านสาธารณสุข สามารถดูแล
สุขภาพของคนทํางานได้อย่างปลอดภัย 
 จากแนวคิดดังกล่าว มูลนิธิสัมมาอาชีวะจึงได้เรียบเรียงหนังสือ “พิษวิทยาอาชีพ พ.ศ. 2562” เล่มนี้ข้ึน เนื้อหาภายใน
หนังสือเป็นการรวบรวมอาการจากพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีมักพบมีการใช้บ่อยในการประกอบอาชีพ พร้อมท้ังวิธีการดูแล
รักษาผู้ป่วยเม่ือได้รับพิษจากสารเคมีนั้น 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ นําข้อมูลมาจากฐานข้อมูลพิษวิทยาอาชีพ (Occupational Toxicology Database) หรือ
เรียกโดยย่อว่าฐานข้อมูล “OCCTOX” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่แบบสาธารณะอยู่บนเว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ 
(www.summacheeva.org) ท่ีเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้บุคลากรที่ทํางานทางด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการสาธารณสุข หมออนามัย เวชกร เจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องท่านใดก็ตาม 
ได้รับประโยชน์จากเนื้อหาของหนังสือ สามารถใช้เป็นส่วนช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมีให้ปลอดภัยได้
มากยิ่งขึ้น บุญกุศลจากการได้เป็นส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดชีวิต ลดภาวะทุพพลภาพ ไปจนถึงหายจากอาการพิษได้อย่าง
สมบูรณ์ ท้ังหมดขอให้ตกเป็นของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมีจากการประกอบอาชีพทุกท่าน
โดยท่ัวหน้ากัน 

 
 มูลนิธิสัมมาอาชีวะ 
 3 มกราคม พ.ศ. 2562 
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พิษวิทยาอาชีพ พ.ศ. 2562 
 

 
 

คําชี้แจง 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2556 ||||| ปรับปรงุครั้งล่าสุด 16 สิงหาคม 2561 
 
1. ฐานข้อมูลพิษวิทยาอาชีพ (Occupational Toxicology Database) หรือท่ีต่อไปน้ีจะเรียกโดยย่อว่าฐานข้อมูล “OCCTOX” 

นี้ เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวมข้อมูลพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีพบได้ในการทํางานท้ังในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย นักอาชีวอนามัย 
นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยกู้ชีพ รวมถึงบุคคลท่ีสนใจ ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับพิษ
จากสารเคมีเหล่านี้ 

2. เนื้อหาภายในฐานข้อมูล จะเน้นท่ีอาการพิษของสารเคมีท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้ป่วย และวิธีการดูแลรักษา การล้างตัว การปฐม
พยาบาล การให้ยา รวมถึงการให้สารต้านพิษแก่ผู้ป่วย รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีจะมีการกล่าวถึงเฉพาะใน
เบื้องต้นเท่านั้น คุณสมบัติทางเคมีบางอย่าง เช่น จุดหลอมเหลว จุดวาบไฟ อาจไม่ได้แสดงไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น อัตราการกระจายตัวในอากาศ ค่าคร่ึงชีวิตในดินและน้ําของสารเคมีแต่ละตัว จะมีการกล่าวถึงเฉพาะใน
กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยเท่านั้น ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ท้ังหมดเช่นกัน 

3. ฐานข้อมูลนี้จัดทําโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกําไร การจัดทําฐานข้อมูลนี้เป็นไปเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ และการเผยแพร่ทําแบบสาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูลของฐานข้อมูลนี้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอม
มอนส์ แสดงท่ีมา 3.0 ประเทศไทย (CC: BY 3.0 TH) ซ่ึงอนุญาตให้นําข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทําซํ้า ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อได้ 
โดยต้องระบุอ้างอิงท่ีมา การนําข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ไปใช้สามารถทําได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และหากมีการอ้างอิง
แหล่งท่ีมาแล้ว ผู้นําข้อมูลไปใช้ไม่จําเป็นต้องแจ้งแก่มูลนิธิสัมมาอาชีวะก่อนนําไปใช้ ผู้นําข้อมูลไปใช้สามารถนําข้อมูลไปใช้
เพ่ือประโยชน์ในการเรียน การสอน การทํางาน การจัดนิทรรศการ การอบรมให้ความรู้ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
อ่ืนๆ ได้ 

4. ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษนั้น ขึ้นอยู่กับแพทย์เจ้าของไข้ที่เป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก 
ฐานข้อมูลนี้เป็นแต่เพียงแหล่งข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นเท่านั้น มูลนิธิ
สัมมาอาชีวะ คณะผู้เรียบเรียงเนื้อหาทุกท่าน รวมถึงองค์กรทุกแห่งท่ีคณะผู้เรียบเรียงเนื้อหาสังกัดอยู่ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ผลเสียใดๆ ก็ตามที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วย จากการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ประกอบการดูแลรักษา 
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บทนํา 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 13 เมษายน 2561 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 ธันวาคม 2561 
 
องค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยา (Toxicology) ถือว่าเป็นองค์ความรู้ท่ีมีความสําคัญสําหรับการดําเนินงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
(Occupational medicine) และอาชีวอนามัย (Occupational health) เนื่องจากคนทํางานมีโอกาสท่ีจะได้รับสัมผัส (Exposure) 
ต่อสารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีอยู่ในสถานท่ีทํางาน ซ่ึงสารเคมีเหล่านี้อาจมีความเป็นพิษ [1] สามารถสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของ
คนทํางานท้ังในระยะเฉียบพลันและระยะยาวได้ การศึกษาเกี่ยวกับพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีพบได้ในสถานท่ีทํางาน จึงถือว่า
เป็นประโยชน์ต่อคนทํางานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยอย่างมาก 
 
ด้วยเห็นความสําคัญขององค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยดังท่ีกล่าวมา มูลนิธิ
สัมมาอาชีวะจึงได้จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีได้รับสารพิษจากการทํางานข้ึน ในชื่อ “ฐานข้อมูลพิษวิทยาอาชีพ 
(Occupational Toxicology Database)” หรือเรียกโดยย่อว่าฐานข้อมูล “OCCTOX” 
 
“ฐานข้อมูลพิษวิทยาอาชีพ (Occupational Toxicology Database)” เร่ิมดําเนินการต้ังแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
โดยเป็นฐานข้อมูลสาธารณะอยู่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ (www.summacheeva.org) ซึ่งทางมูลนิธิเปิดให้บุคคล
ท่ัวไปสามารถเข้าดูข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงแรกของการจัดทําใช้ชื่อว่า “ฐานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีได้รับสารพิษ 
(Thailand’s Toxicological Profile Database) หรือเรียกโดยย่อว่าฐานข้อมูล “THAITOX” จนถึงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2561 
จึงได้ทําการเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลเป็น “ฐานข้อมูลพิษวิทยาอาชีพ (Occupational Toxicology Database)” หรือเรียกโดยย่อว่า
ฐานข้อมูล “OCCTOX” แทน เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาภายในฐานข้อมูลมากข้ึน 
 
นอกจากจะทําการเผยแพร่ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะแล้ว มูลนิธิสัมมาอาชีวะยังได้นําเนื้อหาในฐานข้อมูลมา
รวมเล่มจัดพิมพ์เป็นหนังสือในชื่อ “พิษวิทยาอาชีพ” อีก 4 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2554 [2], พ.ศ. 2555 [3], พ.ศ. 2556 [4], และ พ.ศ. 
2561 [5] อีกด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ, สุรจิต สุนทรธรรม, บรรณาธิการ. อาชีวเวชศาสตร์ ฉบับพิษวิทยา – โครงการตํารากรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี: ไซเบอร์ เพรส; 2542. 
2. วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ, บรรณาธิการ. พิษวิทยาอาชีพ ฉบับจัดทํา พ.ศ. 2554. ชลบุรี: มูลนิธิ

สัมมาอาชีวะ; 2554. 
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อธิบายคําย่อ 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 7 เมษายน 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 17 ธันวาคม 2561 
 
เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายคําย่อท่ีใช้บ่อยในฐานข้อมูล OCCTOX 
 
ACGIH 
American Conference of Governmental Industrial Hygienist [1] 
องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรด้านวิชาการของนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ท่ีมี
ความน่าเชื่อถือสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา วิชาชีพนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาหนึ่งซ่ึงมีความรู้ในด้าน
การตรวจวัดระดับสิ่งคุกคามและระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางานโดยเฉพาะ องค์กร ACGIH เป็นผู้กาํหนดค่ามาตรฐานระดับสารเคมี
ในบรรยากาศการทํางาน (เรียกว่าค่า Threshold Limit Values หรือ TLVs) และในร่างกายคนทํางาน (เรียกว่าค่า Biological 
Exposure Indices หรือ BEIs) ซ่ึงเป็นค่ามาตรฐานท่ีได้รับความเชื่อถือสูงจากทั่วโลก โดยจะจัดทําเป็นหนังสือออกปีละคร้ังใน
ชื่อหนังสือ TLVs and BEIs 

 
ACGIH TLVs 
ACGIH - Threshold Limit Values [1] 
คือค่ามาตรฐานของสารเคมีในบรรยากาศการทํางานซ่ึงกําหนดโดยองค์กร ACGIH โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 TLV - TWA (Threshold Limit Value – Time-weighted Average) คือค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการ

ทํางาน ท่ีคนทํางานในลักษณะปกติ คือทํางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (8-hour workday) และ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (40-hour 
workweek) แทบทุกคน (Nearly all) สามารถทํางานสัมผัสสารเคมีนั้นได้ซํ้าๆ (Repeatedly exposed) ในทุกๆ วัน 
(Day after day) ตลอดช่วงอายุการทํางาน (For a working lifetime) โดยไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ (Without adverse 
effect) หากค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางานไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีกําหนดนี้ 

 TLV – STEL (Threshold Limit Value – Short-term Exposure Limit) คือค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการ
ทํางานในช่วงเวลา 15 นาที (15-minute TWA) ท่ีคนทํางานจะต้องสัมผัสไม่เกินระดับนี้เลยตลอดช่วงวันของการทํางาน 
(Should not be exceeded at any time during a workday) แม้ว่าค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน
ในเวลา 8 ชั่วโมง (8-hour TWA) จะไม่เกินค่า TLV – TWA ก็ตาม ค่ามาตรฐาน TLV – STEL นี้เป็นค่าระดับสารเคมีใน
บรรยากาศการทํางานที่เชื่อว่าคนทํางานสามารถทํางานสัมผัสได้ในระยะสั้น (Short period of time) โดยไม่เกิด
ผลกระทบดังนี้ (1.) การระคายเคือง (Irritation) (2.) การทําลายเนื้อเยื่อที่มีผลอย่างเรื้อรังหรือถาวร (Chronic or 
irreversible tissue damage) (3.) อาการพิษเฉียบพลัน (Dose-rate-dependent toxic effects) (4.) อาการง่วงซึมท่ี
มากเพียงพอจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ (Narcosis of sufficient degree to increase the likelihood of 
accidental injury), ลดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Impaired self-rescue), หรือลด
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ประสิทธิภาพการทํางานลงอย่างชัดเจน (Materially reduced work efficiency) ค่า TLV – STEL นี้ส่วนใหญ่กําหนด
ข้ึนเพ่ือให้ใช้เสริมกับค่า TLV – TWA โดยมักกําหนดข้ึนเพ่ือใช้กับสารเคมีท่ีสามารถก่อผลกระทบแบบเฉียบพลันได้อย่าง
มีนัยสําคัญ การสัมผัสสารเคมีในระดับท่ีเกินค่า TLV – TWA ข้ึนไปจนถึงระดับ TLV – STEL จะต้องเกิดขึ้นไม่นานเกิน 
15 นาที (Should be less than 15 minutes), จะต้องเกิดข้ึนไม่เกิน 4 คร้ังต่อวัน (Should occur no more than 4 
times per day), และจะต้องมีระยะห่างระหว่างแต่ละช่วงเวลาท่ีสัมผัสสารเคมีสูงถึงในระดับนี้อย่างน้อย 60 นาทีข้ึนไป 
(Should be at least 60 minutes between successive exposures in this range) ในบางกรณี อาจมีการ
กําหนดค่า TLV – STEL ด้วยช่วงเวลาอ่ืนๆ นอกเหนือไปจาก 15 นาที ระบุไว้เป็นพิเศษก็ได้ ถ้ามีข้อมูลจากการศึกษาวิจัย
บ่งชี้ชัดเจน (ถ้าไม่มีการระบุไว้เป็นพิเศษ ค่า TLV – STEL จะพิจารณาโดยใช้ช่วงเวลา 15 นาทีเป็นพ้ืนฐานเสมอ) 

 TLV – C (Threshold Limit Value – Ceiling) คือค่าเพดาน หมายความว่าคนทํางานจะต้องไม่สัมผัสสารเคมีสูงเกินระดับ
นี้เลยตลอดช่วงเวลาทํางาน 

 
ACGIH BEIs 
ACGIH – Biological Exposure Indices [1] 
คือค่ามาตรฐานตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) สําหรับประเมินการสัมผัสสารเคมีในคนทํางาน เป็นค่ามาตรฐานท่ีแนะนําโดย
องค์กร ACGIH โดยค่ามาตรฐานนี้จะมีข้อกําหนดในเรื่องชนิดของตัวอย่างทางชีวภาพ (Specimen) ที่ใช้ส่งตรวจ คือ เลือด 
(Blood), ปัสสาวะ (Urine), หรือลมหายใจออก (Exhaled air) ซ่ึงต้องเก็บตัวอย่างทางชีวภาพจากคนทํางานให้ถูกชนิด รวมถึงมี
ข้อกําหนดในเรื่องเวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling time) คือ หลังเลิกกะ (End of shift; EOS), หลังสัปดาห์การทํางาน (End of 
workweek; EWW), ก่อนเข้ากะ (Prior to shift; PS), ก่อนเข้ากะสุดท้ายของสัปดาห์การทํางาน (Prior to last shift of 
workweek; PLSW), ระหว่างกะ (During shift; DS), เพ่ิมข้ึนระหว่างกะ (Increased during shift), เวลาใดก็ได้ (Not critical; 
NC), หรือข้ึนกับดุลยพินิจของผู้สั่งการตรวจ (Discretionary) ซ่ึงต้องเก็บตามเวลาท่ีกําหนดด้วยเช่นกัน จึงจะได้ผลตรวจที่มี
ความน่าเชื่อถือและสามารถแปลผลได้อย่างถูกต้อง ค่ามาตรฐานตัวบ่งชี้ทางชีวภาพบางตัว จะมีสัญลักษณ์พิเศษ (Notation) 
หนึ่งสัญลักษณ์หรือหลายสัญลักษณ์กํากับเอาไว้ สัญลักษณ์พิเศษท่ีพบได้มีความหมายดังนี้ 
 B หรือ Background หมายถึง “พบในคนทั่วไป” สามารถพบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพนี้ได้ในคนทั่วไปที่ไม่ได้ทํางานสัมผัส

สารเคมีท่ีต้องการประเมินการสัมผัส 
 Ns หรือ Nonspecific หมายถึง “ไม่จําเพาะ” ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพนั้นไม่ได้จําเพาะกับสารเคมีท่ีต้องการประเมินการสัมผัส

เพียงชนิดเดียว เนื่องจากสามารถตรวจพบได้จากการสัมผัสสารเคมีชนิดอ่ืนด้วย 
 Nq หรือ Nonquantitative หมายถึง “ไม่ใช่แบบเชิงปริมาณ” ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดนี้มีข้อมูลงานวิจัยเพียงพอที่จะ

สามารถนํามาใช้ตรวจเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีที่ต้องการประเมินการสัมผัสได้ แต่ข้อมูลยังไม่มากเพียงพอท่ี
องค์กร ACGIH จะกําหนดค่า BEI เป็นตัวเลขออกมาได้ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพท่ีมีสัญลักษณ์พิเศษ “Nq” กํากับนี้ จึงจะไม่มี
ค่าอ้างอิงเป็นตัวเลขกําหนดไว้ ค่า BEI จะเป็นสัญลักษณ์ “–” ระบุเอาไว้แทน 

 Sq หรือ Semi-quantitative หมายถึง “เป็นแบบกึ่งปริมาณ” ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดนี้มีข้อมูลงานวิจัยเพียงพอที่จะ
สามารถนํามาใช้ตรวจเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีที่ต้องการประเมินการสัมผัสได้ สามารถกําหนดค่า BEI เป็น
ตัวเลขได้ แต่ข้อมูลความสัมพันธ์ในเชิงปริมาณ (ว่าสัมผัสสารเคมีมากข้ึน แล้วจะทําให้ตรวจพบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในร่างกาย
ในระดับสูงข้ึนเป็นสัดส่วนกัน) ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน 
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ACGIH Carcinogenicity 
คือค่าบ่งชี้การก่อมะเร็งของ สารเคมี / กิจกรรม ซ่ึงกําหนดโดยองค์กร ACGIH แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ [1] 
 A1 (Confirmed Human Carcinogen) คือ “ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์” 
 A2 (Suspected Human Carcinogen) คือ “สงสัยจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์” เนื่องจากมีข้อมูลจากการศึกษาว่าเป็น

สารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง แต่ข้อมูลการก่อมะเร็งในมนุษย์ยังไม่เพียงพอ 
 A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans) คือ “ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งใน

สัตว์ทดลอง แต่ไม่ทราบว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์หรือไม่” 
 A4 (Not Classifiable as a Human Carcinogen) คือ “ไม่สามารถจัดกลุ่มว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้” สารเคมีท่ีทํา

การประเมินได้อยู่ในระดับนี้เนื่องจากมีข้อมูลบางอย่างท่ีทําให้สงสัยว่าอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ แต่ข้อมูลการศึกษา
ท้ังในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ยังมีไม่เพียงพอท่ีจะบอกได้ 

 A5 (Not Suspected as a Human Carcinogen) คือ “ไม่น่าสงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์” เนื่องจากมีข้อมูล
การศึกษาเกี่ยวกับสารนี้ และข้อมูลท่ีพบไม่แสดงถึงผลการก่อมะเร็งในมนุษย์ 

[หมายเหตุ ในกรณีท่ีเป็นการประเมิน “สารเคมี” จะใช้คําว่า “เป็นสารก่อมะเร็ง” แต่ในกรณีท่ีเป็นการประเมิน “กิจกรรม” 
จะใช้คําว่า “เป็นกิจกรรมท่ีก่อมะเร็ง” แทน] 
 
CAS Number 
Chemical Abstracts Service (CAS) registry number [2] 

เป็นหมายเลขรหัสของสารเคมีซ่ึงกําหนดโดยหน่วยงาน American Chemical Society หมายเลขรหัสนี้เป็นรหัสสากลท่ีได้รับ
ความนิยมสูงในการกําหนดรหัสสารเคมีทั่วโลก รหัสจะกําหนดให้กับสารเคมีทุกชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีเลขเฉพาะตัว การ
กําหนดรหัสจะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆ ทําให้จํานวนตัวเลขไม่มีความหมายอะไรเป็นพิเศษ รหัสจะประกอบไปด้วยเลข 3 กลุ่มคั่น
ด้วยเคร่ืองหมายขีด (-) ดังนี้ XXXXXXX-XX-X (กลุ่มแรกสูงสุด 7 หลัก กลุ่มท่ีสองสูงสุด 2 หลัก และกลุ่มสุดท้ายจะเป็นเลข
หลักเดียวเสมอ) ตัวอย่างเช่น CAS Number ของนํ้าคือ 7732-18-5 เป็นต้น 
 
DFG 
Deutsche Forschungsgemeinschaft [3] 
องค์กร Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) [ภาษาอังกฤษ: German Research Foundation] เป็นองค์กรอิสระท่ี
จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน ทําหน้าท่ีสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา โดยรับทุนการ
ดําเนินการหลักจากรัฐบาลเยอรมัน องค์กรนี้จัดต้ังข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ. 1920 ในชื่อด้ังเดิมคือ Notgemeinschaft der Deutschen 
Wissenschaft ก่อนท่ีจะผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายคร้ัง จนในปี ค.ศ. 1951 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) มีสํานักงานใหญ่อยู่ท่ีเมืองบอนน์ (Bonn) องค์กร DFG มีบทบาทสําคัญอย่างหนึ่งทางด้านอาชีวอนามัย 
คือเป็นผู้กําหนดค่ามาตรฐานระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน และค่ามาตรฐานตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) สําหรับ
ประเมินการสัมผัสสารเคมีในร่างกายคนทํางาน ท่ีใช้ในประเทศเยอรมัน รายละเอียดดังนี้ 
 MAK (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) [ภาษาอังกฤษ: Maximum concentrations at the workplace] 

เป็นค่ามาตรฐานระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน ซ่ึงคาดว่าคนทํางานท่ีสัมผัสในเวลาวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง สัปดาห์
ละไม่เกิน 40 ชั่วโมง อย่างซํ้าๆ เป็นระยะเวลานาน จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ องค์กร DFG จะทําการประเมินและ
ปรับปรุงค่า MAK เป็นประจําทุกปี และประกาศไว้ในหนังสือชื่อ List of MAK and BAT values [4] 
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 BW (Beurteilungswerte in biologischem Material) [ภาษาอังกฤษ: Assessment values in biological material; BV] 
เป็นกลุ่มของค่ามาตรฐานตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) ท่ีใช้ประเมินการสัมผัสสารเคมีในร่างกายของคนทํางาน มีชื่อ
เรียกต่างๆ กันในแต่ละกรณีดังนี้ [4] ค่า BAT (Biologischer Arbeitsstoff-Toleranz-Wert) [ภาษาอังกฤษ: Biological 
tolerance values] ใช้ในกรณีท่ีกําหนดค่ามาตรฐานมาจากข้อมูลทางด้านพิษวิทยา, EKA (Expositionsäquivalente 
für krebserzeugende Arbeitsstoffe) [ภาษาอังกฤษ: Exposure equivalents for carcinogenic substances] ใช้ใน
กรณีท่ีกําหนดค่ามาตรฐานเพื่อใช้กับสารท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง, BLW (Biologischer Leit-Wert) [ภาษาอังกฤษ: Biological 
guidance values] ใช้ในกรณีท่ีกําหนดค่ามาตรฐานข้ึนมาโดยยังมีข้อมูลทางด้านพิษวิทยาไม่ชัดเจน คือไม่เพียงพอท่ีจะ
กําหนดเป็นค่า BAT, และ BAR (Biologische Arbeitsstoff-Referenzwerte) [ภาษาอังกฤษ: Biological reference 
values] ใช้ในกรณีท่ีกําหนดค่ามาตรฐานข้ึนมาโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลทางด้านพิษวิทยา แต่ใช้ข้อมูลทางสถิติท่ีได้จากการศึกษา
ในประชากร โดยค่า BAR จะเท่ากับค่าท่ีเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 95 ของระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในประชากรวัยทํางานท่ัวไป ท่ี
ไม่ได้ทํางานสัมผัสสารเคมีชนดิท่ีกําลังพิจารณาอยู่นั้น องค์กร DFG จะทําการประเมินและปรับปรุงค่าในกลุ่ม BW (BV) นี้เป็น
ประจําทุกปี และประกาศไว้ในหนังสือชื่อ List of MAK and BAT values เช่นกัน [4] 

 
Explosive limit 
ค่า Explosive limit หรือบางคร้ังใช้คําว่าค่า Flammability limit เรียกแทนกันก็ได้ [5] คือปริมาณของแก๊ส ไอระเหย หรือฝุ่น
ติดไฟได้ท่ีกระจายตัวอยู่ในอากาศ ในปริมาณท่ีสามารถลุกติดไฟหรือเกิดการระเบิดข้ึนได้เม่ือมีตัวกระตุ้นการเผาไหม้ (Ignition 
source) เช่น สะเก็ดไฟ (Arc) เปลวไฟ (Flame) หรือความร้อน (Heat) ค่า Explosive limit จะมี 2 ค่า ได้แก่ 
 Lower explosive limit (LEL) หรืออาจเรียกว่าค่า Lower flammability limit (LFL) คือค่าความเข้มข้นตํ่าสุดใน

รูปแบบเปอร์เซ็นต์ (%) ของแก๊ส ไอระเหย หรือฝุ่นติดไฟได้ที่อยู่ในอากาศ ที่สามารถลุกติดไฟหรือเกิดการระเบิดขึ้นได้
เม่ือมีตัวกระตุ้นการเผาไหม้ โดยความเข้มข้นของสารเคมีติดไฟได้ท่ีตํ่ากว่าค่า LEL นั้นถือว่ามีสัดส่วนในอากาศน้อยเกินไป 
จะไม่ติดไฟ (Too lean to burn) เช่น Ethanol มีค่า LEL อยู่ท่ี 3.3 % [6] หากในอากาศมีไอระเหยของ Ethanol อยู่ใน
สัดส่วนน้อยกว่า 3.3 % ก็จะไม่ติดไฟ เป็นต้น [หมายเหตุ ในระบบแสดงผลของเครื่องตรวจจับแก๊ส (Gas detection 
system) จะนิยมบอกปริมาณของแก๊สหรือไอระเหยไวไฟท่ีตรวจพบในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของ LEL (% LEL) ซ่ึงหมายถึงว่า
ตรวจพบสารเคมีติดไฟนั้นเป็นปริมาณก่ีเปอร์เซ็นต์ของค่า LEL อีกที เช่น หากแสดงผลว่า 0 % LEL จะหมายถึงว่าในอากาศ
นั้นไม่มีสารเคมีติดไฟชนิดท่ีตรวจจับอยู่เลย และถ้าแสดงผลว่า 100 % LEL จะหมายถึงว่าในอากาศนั้นมีปริมาณสารเคมี
ติดไฟชนิดท่ีตรวจจับอยู่เท่ากับค่า LEL พอดี] 

 Upper explosive limit (UEL) หรืออาจเรียกว่าค่า Upper flammability limit (UFL) คือค่าความเข้มข้นสูงสุดใน
รูปแบบเปอร์เซ็นต์ (%) ของแก๊ส ไอระเหย หรือฝุ่นติดไฟได้ที่อยู่ในอากาศ ที่สามารถลุกติดไฟหรือเกิดการระเบิดขึ้นได้
เม่ือมีตัวกระตุ้นการเผาไหม้ โดยความเข้มข้นของสารเคมีติดไฟได้ท่ีสูงกว่าค่า UEL นั้นถือว่ามีสัดส่วนในอากาศสูงเกินไป 
(หรือมีสัดส่วนของออกซิเจนน้อยเกินไป) จึงไม่ติดไฟ (Too rich to burn) เช่น Ethanol มีค่า UEL อยู่ท่ี 19 % [6] หากใน
อากาศมีไอระเหยของ Ethanol อยู่มากกว่า 19 % ก็เชื่อว่าจะไม่ติดไฟ เป็นต้น ในแง่ความปลอดภัยนั้น การทํางานในสภาวะ
ที่ระดับความเข้มข้นของสารเคมีติดไฟได้ ที่สูงกว่าค่า UEL นั้นควรหลีกเลี่ยง แม้ว่าจะไม่ทําให้เกิดการติดไฟก็ตาม 
เนื่องจากหากมีอากาศร่ัวไหลจากบริเวณภายนอกเข้ามาในพ้ืนท่ีทํางาน (Air leak) ก็อาจทําให้สัดส่วนของสารเคมีติดไฟได้
นั้นลดลงมาจนเกิดการลุกติดไฟหรือเกิดการระเบิดข้ึนได้ 
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IARC 
International Agency for Research on Cancer [7] 

คือองค์กรหน่วยย่อยหนึ่งของ World Health Organization (WHO) มีสํานักงานอยู่ท่ีเมืองลียง (Lyon) ประเทศฝร่ังเศส ทํา
หน้าท่ีหลักในการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง องค์กร IARC เป็นผู้ประเมินและจัดกลุ่มสิ่งก่อมะเร็งท่ีได้รับ
ความเชื่อถือสูงท่ีสุดในโลก โดยทางองค์กรจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ มาพิจารณา ทบทวน ประเมิน ข้อมูลงานวิจัย
ท่ัวโลกเกี่ยวกับ สารเคมี / เชื้อโรค / กิจกรรม / สภาพการณ์ ท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง ทําการจัดกลุ่มแล้วตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ
เรียกว่า IARC Monograph เล่มหนึ่งจะมีการทบทวนข้อมูลสิ่งก่อมะเร็งหลายรายการ รายชื่อ สารเคมี / เชื้อโรค / กิจกรรม / 
สภาพการณ์ ท่ีได้ทําการประเมินและจัดกลุ่มแล้ว จะประกาศไว้ในเว็บไซต์ http://monographs.iarc.fr ระบบการจัดกลุ่มสิ่ง
ก่อมะเร็งขององค์กร IARC นี้เรียกว่าระบบ IARC Classification ซ่ึงมีความหมายของแต่ละกลุ่ม เป็นดังนี้ 

 Group 1 ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Carcinogenic to humans) 
 Group 2A น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Probably carcinogenic to humans) 
 Group 2B อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Possibly carcinogenic to humans) 
 Group 3  ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์หรือไม่ 

 (Not classifiable as to its carcinogenicity to humans) 
 Group 4  น่าจะไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Probably not carcinogenic to humans) 

[หมายเหตุ คําแปลไทยที่ใช้ในฐานข้อมูล OCCTOX ในกรณีท่ีเป็นการประเมิน “สารเคมี” จะใช้คําว่า “เป็นสารก่อมะเร็ง” แต่
ในกรณีท่ีเป็นการประเมิน “เชื้อโรค” จะใช้คําว่า “เป็นเชื้อโรคท่ีก่อมะเร็ง” ในกรณีท่ีเป็นการประเมิน “กิจกรรม” จะใช้คําว่า 
“เป็นกิจกรรมท่ีก่อมะเร็ง” และในกรณท่ีีเป็น “สภาพการณ์” จะใช้คําว่า “เป็นสภาพการณ์ท่ีก่อมะเร็ง” แทนตามลําดับ] 
 
IDLH 
Immediately Dangerous to Life or Health 
เป็นค่ามาตรฐานระดับสารเคมีท่ีใช้เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดข้ึนอย่างเฉียบพลันและรุนแรง จากการสัมผัสสารเคมี
อันตรายซ่ึงมีความเข้มข้นสูงในอากาศ รวมถึงใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ (Respirator) 
หากต้องเข้าไปกู้ภัยในบริเวณท่ีมีสารเคมีอันตรายความเข้มข้นสูงดังกล่าวด้วย ค่ามาตรฐาน IDLH นี้ แรกเร่ิมถูกกําหนดข้ึนโดย
องค์กร National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ร่วมกับองค์กร Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) ในช่วงราวปี ค.ศ. 1974 ในโครงการท่ีมีชื่อว่า Standard Completion Program (SCP) 
และได้รับการปรับปรุงคร้ังใหญ่อีกคร้ังโดยองค์กร NIOSH ในปี ค.ศ. 1994 ซ่ึงทําโดยการทบทวนข้อมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับ
พิษของสารเคมีต่างๆ เพ่ิมข้ึน หลังจากการปรับปรุงในปี ค.ศ. 1994 แล้ว องค์กร NIOSH ได้ปรับปรุงค่า IDLH นี้ต่อมาอีกเป็น
ระยะ [8] 
 
นิยามของค่า IDLH ท่ีองค์กร NIOSH กําหนดนั้น [8-9] เป็นค่าท่ีแสดงถึงระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในอากาศ ท่ีหาก
คนทํางานต้องสัมผัส ณ จุดเกิดเหตุ ในภาวะท่ีอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจไม่ทํางาน (Respiratory protection equipment 
failure) เป็นเวลาไม่เกิน 30 นาที เม่ือหลบหนีออกมาเชื่อว่าจะยังไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต (Loss of life) หรือผลกระทบต่อ
สุขภาพอย่างถาวร (Irreversible health effect) รวมถึงผลกระทบท่ีจะลดความสามารถในการหลบหนี (Prevent escape) 
คือการระคายเคืองดวงตาและทางเดินหายใจอย่างรุนแรง (Severe eye or respiratory irritation) และภาวะอื่นๆ เช่น 
ภาวะสับสน (Disorientation) และปัญหาการเคล่ือนไหว (Incoordination) การเข้าไปกู้ภัยในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับความเข้มข้นของ
สารเคมีสูงถึงระดับ IDLH จะต้องใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ (Highly reliable respirator) 
เสมอ 
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สําหรับการใช้ค่า IDLH ประกอบการเลือกอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจนั้น องค์กร NIOSH ได้ระบุแนวทางเอาไว้ในหนังสือ
ชื่อ NIOSH Respirator selection logic ฉบับปี ค.ศ. 2004 [9] โดยการเข้าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับสารเคมีสูงถึงระดับ IDLH นั้น 
หน่วยกู้ภัยจะต้องใช้อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ (Highly reliable respirator) ซึ่งคําว่า 
“อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ” ในความหมายของ NIOSH นั้นหมายถึงอุปกรณ์ปกป้องทางเดิน
หายใจท่ีมีความสามารถในการป้องกันได้สูงสุด (Most protective respirator) นั่นเอง โดยอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจท่ี
องค์กร NIOSH ยอมรับให้ใช้ในสถานการณ์ IDLH ได้นั้น มีเพียง 2 แบบ [8-9] คือ (1.) Pressure-demand self-contained 
breathing apparatus (SCBA) with a full-facepiece คือแบบที่มีถังบรรจุอากาศในตัว (Self-contained breathing 
apparatus; SCBA) ใช้กับหน้ากากชนิดเต็มหน้า (Full-facepiece) ความดันภายในหน้ากากเป็นบวก (Positive pressure) 
และจ่ายอากาศให้เม่ือหายใจเข้า (Pressure-demand) หรือ (2.) Pressure-demand supplied-air respirator (SAR) with 
a full-facepiece in combination with an auxiliary pressure-demand SCBA คือแบบท่อส่งอากาศ (Supplied-air 
respirator; SAR) ใช้กับหน้ากากชนิดเต็มหน้า (Full-facepiece) ความดันภายในหน้ากากเป็นบวก (Positive pressure) และ
จ่ายอากาศให้เม่ือหายใจเข้า (Pressure-demand) ต่อเข้ากับ Pressure-demand SCBA เป็นอุปกรณ์เสริม โดย Pressure-
demand SCBA ท่ีต่อเสริมเข้ามาน้ัน ใช้เผื่อกรณีมีปัญหาในการส่งอากาศทางท่อ Pressure-demand SCBA ท่ีต่อเสริมเข้ามา
จะต้องมีปริมาณอากาศมากเพียงพอให้ใช้หนีออกมาจากพื้นที่ได้ [หมายเหตุ สาเหตุที่ต้องใช้หน้ากากชนิดที่ความดันภายใน
เป็นบวกเสมอ ก็เพ่ือป้องกันอากาศท่ีมีสารเคมีปนเปื้อนร่ัวเข้าทางด้านข้างของหน้ากาก] 
 
ค่า IDLH ท่ีใช้ในฐานข้อมูล OCCTOX นั้น เป็นค่าท่ีอ้างอิงมาจากหนังสือ NIOSH Pocket guide to chemical hazards ฉบับ
ปี ค.ศ. 2007 [6] ซ่ึงค่า IDLH ท่ีระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้ อาจมีการระบุสัญลักษณ์พิเศษ (Notation) ประกอบไว้ด้วย โดยสัญลักษณ์
พิเศษประกอบค่า IDLH จะมีดังนี้ [6] 
 Ca หมายถึง องค์กร NIOSH พิจารณาว่าสารนั้นเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) จึงไม่มีระดับท่ีปลอดภัย อย่างไรก็ตาม 

หากเคยมีการกําหนดค่า IDLH เก่าไว้ในโครงการ Standard Completion Program (SCP) หรือการปรับปรุงในคร้ังต่อๆ มา 
อาจจะมีการแสดงค่าเป็นตัวเลขกํากับไว้ในวงเล็บด้วย 

 10 % LEL หมายถึง ค่า IDLH ท่ีกําหนดข้ึน ทําการกําหนดมาจากค่า 10 % LEL ของสารเคมีนั้น (เพ่ือเหตุผลทางด้าน
ความปลอดภัยในการป้องกันการติดไฟหรือระเบิด) แม้ว่าข้อมูลทางด้านพิษวิทยาจะแสดงให้เห็นว่าผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างถาวร หรือผลกระทบท่ีจะลดความสามารถในการหลบหนี จะเกิดข้ึนในระดับความเข้มข้นท่ีสูงกว่านั้นก็ตาม 

 N.D. หมายถึง Not been determined คือสารเคมีชนิดนั้น องค์กร NIOSH ยังเคยทําการประเมินข้อมูลเพ่ือกําหนดเป็น
ค่า IDLH ข้ึนมา (ไม่ได้หมายถึงว่าสารเคมีชนิดนั้นไม่มีพิษ หรือไม่มีระดับ IDLH แต่หมายถึงองค์กร NIOSH ยังไม่ได้ประเมิน
ข้อมูลและกําหนดค่าเอาไว้) 

 
NIOSH 
National Institute for Occupational Safety and Health [10] 

องค์กร National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางประเทศ
สหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้การดูแลของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ในสังกัด Department of 
Health and Human Services องค์กร NIOSH จัดต้ังข้ึนในปี ค.ศ. 1970 ทําหน้าท่ีวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงส่งเสริมการนําองค์ความรู้นั้นไปใช้ในสถานประกอบการประเทศในสหรัฐอเมริกา 
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NIOSH RELs 
NIOSH Recommended Exposure Limits [6] 

คือค่ามาตรฐานของสารเคมีในบรรยากาศการทํางานซึ่งแนะนําโดยองค์กร NIOSH โดยในฐานข้อมูล OCCTOX ค่า REL จะ
อ้างอิงมาจากหนังสือ NIOSH Pocket guide to chemical hazards ฉบับปี ค.ศ. 2007 ซ่ึงมีความหมายของค่า REL ประเภท
ต่างๆ ดังนี้ [6] 
 TWA ย่อมาจาก “Time-weighted average” คือค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน ที่กําหนดไว้สําหรับ

ความปลอดภัยของคนทํางานท่ีทํางานเป็นเวลาไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน (10-hour workday) และไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (40-hour workweek) 

 STEL หรือ ST ย่อมาจาก “Short-term exposure limit” คือค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน ท่ีกําหนด
ไว้สําหรับความปลอดภัยของคนทํางานในการสัมผัสเป็นเวลา 15 นาที (15-minute TWA) โดยระดับการสัมผัสเฉลี่ยใน 
15 นาที จะต้องไม่มีช่วงใดที่เกินระดับค่า STEL นี้ตลอดทั้งวัน (Should not be exceeded at any time during a 
workday) การกําหนดค่า STEL อาจใช้ช่วงเวลาอ่ืนนอกเหนือไปจาก 15 นาทีก็ได้ แต่จะมีการระบไุว้เป็นพิเศษ 

 C ย่อมาจาก “Ceiling” คือค่าเพดาน ซ่ึงระดับสารเคมีจะต้องไม่สูงเกินระดับนี้เลยตลอดช่วงเวลาทํางาน 
 สัญลักษณ์พิเศษ (Notation) มีดังต่อไปน้ี “Ca” หมายถึง องค์กร NIOSH พิจารณาเห็นว่าสารเคมีชนิดนี้มีความเป็นไปได้ท่ี

จะเป็นสารก่อมะเร็งจากการทํางาน (NIOSH Potential occupational carcinogen) ทําให้ส่วนใหญ่จะไม่มีการกําหนดค่า
มาตรฐานเป็นตัวเลขเอาไว้ เนื่องจาก NIOSH เห็นว่าควรทําการควบคุมระดับของสารเคมีเหล่านี้ในบรรยากาศการทํางาน
ให้ตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ (Lowest feasible concentration; LFC) อย่างไรก็ตามสําหรับสารเคมีบางชนิด แม้ว่าจะถูก
พิจารณาให้มีสัญลักษณ์พิเศษ “Ca” กํากับ แต่ถ้ามีข้อมูลทางวิชาการเพียงพอหรือมีการกําหนดจากองค์กร OSHA ไว้
และองค์กร NIOSH ยอมรับด้วย ก็อาจมีการกําหนดค่ามาตรฐานเป็นตัวเลขเอาไว้ด้วยก็ได้ ซึ่งถ้ามีก็จะมีการระบุข้อมูล
เอาไว้, “[skin]” หมายถึง สารเคมีชนิดนี้มีความเป็นไปได้ท่ีจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้ดี การป้องกันการสัมผัส
สารเคมีชนิดนี้ทางผิวหนังมีความจําเป็น การป้องกันการสัมผัสทําโดยการออกแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีดี และการใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ชุดคลุม แว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น, “(total)” หมายถึง ค่า REL ท่ีกําหนดนั้น
ใช้สําหรับระดับอนุภาคท้ังหมด (Total particulate) [หรืออาจเรียกฝุ่นรวม (Total dust)], “(resp)” หมายถึง ค่า REL ท่ี
กําหนดนั้นใช้สําหรับระดับอนุภาคเฉพาะส่วนที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนถุงลมปอดได้ (Respirable fraction) 
[หรืออาจเรียกฝุ่นท่ีสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนถุงลมปอดได้ (Respirable dust)], นอกจากนี้แล้ว สารเคมีบางตัว 
องค์กร NIOSH อาจไม่ได้ทําการกําหนดค่า REL เอาไว้ก็ได้ 

 
OSHA 
Occupational Safety and Health Administration [11] 

องค์กร Occupational Safety and Health Administration (OSHA) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา 
สังกัด Department of Labor จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1970 เช่นเดียวกับองค์กร NIOSH ทําหน้าที่ออกและบังคับใช้กฎหมาย 
เกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายท่ี OSHA กําหนดออกมานี้ 
รวมถึงค่า PEL ซ่ึงเป็นค่ามาตรฐานของระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางานด้วย 
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OSHA PELs 
OSHA Permissible Exposure Limits [6] 

คือค่ามาตรฐานระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน ซ่ึงองค์กร OSHA บังคับใช้กับสถานประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกา
มาต้ังแต่ในราวปี ค.ศ. 1970 ตามกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1000 ค่า PEL ท่ีองค์กร OSHA กําหนดข้ึน จะอยู่ในส่วนตาราง 
Z-1, Z-2, และ Z-3 ของเนื้อหากฎหมายนี้ ในฐานข้อมูล OCCTOX นั้น ค่า PEL ท่ีใช้จะอ้างอิงข้อมูลมาจากหนังสือ NIOSH 
Pocket guide to chemical hazards ฉบับปี ค.ศ. 2007 โดยความหมายของค่า PEL ประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ [6] 
 TWA ย่อมาจาก “Time-weighted average” คือค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน ที่กําหนดไว้สําหรับ

ความปลอดภัยของคนทํางานท่ีทํางานเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน (8-hour workday) และ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (40-hour 
workweek) 

 STEL หรือ ST ย่อมาจาก “Short-term exposure limit” คือค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน ท่ีกําหนด
ไว้สําหรับความปลอดภัยของคนทํางานในการสัมผัสเป็นเวลา 15 นาที (15-minute TWA) โดยระดับการสัมผัสเฉลี่ยใน 
15 นาที จะต้องไม่มีช่วงใดที่เกินระดับค่า STEL นี้ตลอดทั้งวัน (Should not be exceeded at any time during a 
workday) การกําหนดค่า STEL อาจใช้ช่วงเวลาอ่ืนนอกเหนือไปจาก 15 นาทีก็ได้ แต่จะมีการระบไุว้เป็นพิเศษ 

 C ย่อมาจาก “Ceiling” คือค่าเพดาน ซ่ึงระดับสารเคมีจะต้องไม่สูงเกินระดับนี้เลยตลอดช่วงเวลาทํางาน นอกเสียจากว่า
มีการกําหนดค่า Acceptable maximum peak เป็นข้อยกเว้นเอาไว้ ค่า C นั้นถ้าไม่สามารถตรวจวัดระดับสารเคมีเป็น
แบบต่อเนื่องตลอดเวลา (Instantaneous monitoring) ได้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในเวลา 15 นาที (15-minute TWA) 
มาใช้พิจารณาแทน 

 Acceptable maximum peak หมายถึง “ค่าระดับยอดสุด” หรืออาจเรียกว่า “ค่าทะลุเพดาน” ก็ได้ คือสารเคมีบาง
ชนิดท่ีมีการระบุค่า PEL เอาไว้ในตาราง Z-2 ของกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1000 จะมีการยกเว้นให้ระดับสารเคมีใน
บรรยากาศการทํางานสามารถสูงเกินระดับ C ได้เป็นระยะเวลาส้ันๆ ตามเวลาท่ีองค์กร OSHA กําหนดอนุญาตเอาไว้ เช่น 
สาร Trichloroethylene มีค่า TWA = 100 ppm และค่า C = 200 ppm แต่มีการระบุค่า Acceptable maximum 
peak = 300 ppm เอาไว้ด้วย โดยระบุเวลาสูงสุด (Maximum duration) กํากับไว้คือ 5-minute maximum peak in 
any 2 hours หมายความว่าในการทํางานนั้น อนุโลมให้คนทํางานสามารถสัมผัสสาร Trichloroethylene ท่ีระดับเกิน
ค่า C ได้ (คือเกิน 200 ppm) แต่ก็ห้ามเกินค่า Acceptable maximum peak (คือห้ามเกิน 300 ppm) โดยการสัมผัสท่ี
เกินค่า C นั้นจะต้องสัมผัสไม่เกิน 5 นาทีในทุกๆ 2 ชั่วโมง (5-minute maximum peak in any 2 hours) ดังนี้เป็นต้น 

 สัญลักษณ์พิเศษ (Notation) มีดังต่อไปน้ี “[skin]” หมายถึง สารเคมีชนิดนี้มีความเป็นไปได้ท่ีจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทาง
ผิวหนังได้ดี การป้องกันการสัมผัสสารเคมีชนิดนี้ทางผิวหนังมีความจําเป็น การป้องกันการสัมผัสทําโดยการออกแบบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ชุดคลุม แว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น, 
“(total)” หมายถึง ค่า PEL ที่กําหนดนั้นใช้สําหรับระดับอนุภาคทั้งหมด (Total particulate) [หรืออาจเรียกฝุ่นรวม 
(Total dust)], “(resp)” หมายถึง ค่า PEL ท่ีกําหนดนั้นใช้สําหรับระดับอนุภาคเฉพาะส่วนท่ีสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจ
ส่วนถุงลมปอดได้ (Respirable fraction) [หรืออาจเรียกฝุ่นท่ีสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนถุงลมปอดได้ (Respirable 
dust)] 

 กฎหมายรหัสอ่ืนๆ ค่า PEL ท่ีกําหนดโดยองค์กร OSHA แม้ว่าส่วนใหญ่จะมาจากกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1000 ใน
เนื้อหาส่วนตาราง Z-1, Z-2, และ Z-3 แล้ว แต่สําหรับสารเคมีบางชนิดท่ีมีความอันตรายมากเป็นพิเศษ องค์กร OSHA 
อาจทําการกําหนดเป็นกฎหมายควบคุมการทํางานกับสารเคมีเหล่านี้แยกเป็นการเฉพาะเอาไว้ ซ่ึงในเนื้อหากฎหมายจะมี
การกําหนดค่า PEL เป็นมาตรฐานระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางานเอาไว้ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างของสารเคมีที่มี
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การกําหนดเป็นกฎหมายควบคุมแยกเฉพาะเอาไว้ เช่น แคดเมียม (Cadmium) ตามกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1027, 
เบนซีน (Benzene) ตามกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1028, เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide) ตามกฎหมายรหัส 29 
CFR 1910.1047, ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ตามกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1048, และ 1,3-บิวทาไดอีน 
(1,3-Butadiene) ตามกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1051 เป็นต้น ค่า PEL ท่ีกําหนดโดยองค์กร OSHA ท่ีมาจากกฎหมาย
รหัสอ่ืนๆ เหล่านี้ ในฐานข้อมูล OCCTOX จะทําการอ้างอิงข้อมูลมาจากหนังสือ NIOSH Pocket guide to chemical 
hazards ฉบับปี ค.ศ. 2007 [6] 

 
OSHA Regulated carcinogen 
คือสารเคมีท่ีองค์กร OSHA ได้กําหนดเอาไว้ตามกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1003 ให้เป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) โดย
องค์กร OSHA เร่ิมทําการกําหนดสารก่อมะเร็งมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1974 สารเคมีกลุ่มนี้จะมีข้อกําหนดในการควบคุมการใช้งาน
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือลดระดับการสัมผัสลงให้ตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้เพ่ือความปลอดภัยของคนทํางาน [6] 
 
UN Number 
United Nations Number [12] 
UN Number หรือ UN IDs คือเลขรหัสสากลของสารเคมีซ่ึงกําหนดโดยสหประชาชาติ (United Nations) รหัสนี้กําหนดข้ึน
เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง จึงมักพบติดอยู่ด้านข้างรถขนสารเคมีเพ่ือให้ผู้ท่ีพบเห็นสามารถทราบได้ว่า
เป็นรถขนสารอะไร เลขรหัสจะเป็นเลข 4 หลักเสมอ ปัจจุบันกําหนดไว้ต้ังแต่ 0001 ถึงประมาณ 3500 โดยรวบรวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหนังสือ Recommendations on the transport of dangerous goods เลขรหัสแต่ละหลักไม่ได้บ่งบอกความหมายใดไว้ 
การจะทราบได้ว่ารหัสท่ีพบคือรหัสของสารเคมีใดจึงต้องเปิดดูจากหนังสือหรือฐานข้อมูลเอา ในบางคร้ัง UN Number จะกําหนด
ไว้สําหรับสารเคมีตัวเดียวโดยเฉพาะ เช่น UN Number 1230 หมายถึง Methanol แต่บางคร้ังจะกําหนดไว้สําหรับกลุ่มสารเคมี 
เช่น UN Number 1993 หมายถึง Flammable liquids, not otherwise specified บางคร้ังสารเคมีชนิดเดียวกันแต่อยู่ในต่าง
สถานะกัน ก็อาจมี UN Number ต่างกันได้ เช่น UN Number 1845 หมายถึง Solid carbon dioxide (also called dry ice) 
ในขณะที่ UN Number 2187 หมายถึง Refrigerated liquid carbon dioxide 
 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) [13] เป็นกฎหมาย
กําหนดค่ามาตรฐานระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางานท่ีบังคับใช้ในประเทศไทย เร่ิมประกาศบังคับใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 
กฎหมายฉบับนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 [14] ซ่ึงเป็นกฎกระทรวงท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 [15] อีกทอดหนึ่ง เนื้อหาของ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) เป็นการกําหนดค่า
มาตรฐานระดับสารเคมีในบรรยากาศการทํางานท่ีบังคับใช้กับสถานประกอบการในประเทศไทย ค่ามาตรฐานระดับสารเคมีท่ี
กําหนดนั้นเท่ากับค่า PEL ท่ีกําหนดโดยองค์กร OSHA ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีบังคับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา [6] แต่มีชื่อเรียก
เป็นภาษาไทยแตกต่างออกไป รายละเอียดของค่ามาตรฐานแต่ละประเภทตามกฎหมายฉบับนี้ เป็นดังนี้ 
 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ” ความหมายตามประกาศกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) ให้หมายถึง “ระดับความ
เข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติภายในสถานประกอบกิจการท่ีลูกจ้างซ่ึงมีสุขภาพปกติ
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ทํางานสามารถสัมผัสหรือได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันตลอดเวลาที่ทํางานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หากพิจารณา
ตามนิยามนี้แล้ว สามารถเทียบเคียงได้กับนิยามของค่า Time-weighted average (TWA) ขององค์กร OSHA นั่นเอง เพ่ือ
ความเข้าใจง่าย ในฐานข้อมูล OCCTOX จึงจะใช้ตัวย่อว่า “TWA” สําหรับค่านี้ 

 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสําหรับการสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ” ความหมายตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) ให้หมายถึง “ระดับความเข้มข้นของ
สารเคมีอันตรายที่ลูกจ้างสัมผัสอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆ ตามที่กําหนด โดยไม่มีอาการระคายเคือง เนื้อเยื่อถูก
ทําลายอย่างถาวรหรืออย่างเรื้อรัง มึนเมา หลับ หรือง่วงซึมจนอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุ หรือไม่สามารถช่วยตนเองได้ หรือ
ประสิทธิภาพการทํางานลดลงอย่างมาก” หากพิจารณาตามนิยามนี้แล้ว สามารถเทียบเคียงได้กับนิยามของค่า Short-
term exposure limit (STEL) ขององค์กร OSHA นั่นเอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบค่ามาตรฐานท่ีกําหนด
ในกลุ่มนี้กับตาราง Z-1 และ Z-2 ของกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1000 ของ OSHA จะพบว่าไม่ได้มีเพียงค่าท่ีเท่ากับ
ค่าในกลุ่ม STEL ของ OSHA เท่านั้นท่ีถูกกําหนดเอาไว้ ยังมีการกําหนดค่าท่ีเท่ากับค่าในกลุ่ม Acceptable maximum 
peak (หรือ “ค่าระดับยอดสุด” หรือ “ค่าทะลุเพดาน”) กําหนดเอาไว้ในหมวด “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
สําหรับการสัมผัสในระยะเวลาส้ันๆ” นี้ด้วยเช่นกัน (ซ่ึงค่าในกลุ่ม Acceptable maximum peak นี้จะมีระดับสูงกว่าค่า C 
ตามนิยามของ OSHA) เพ่ือความเข้าใจง่ายและไม่สับสน สําหรับค่าในหมวด “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
สําหรับการสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ” ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมี
อันตราย (พ.ศ. 2560) ท่ีระบุไว้ในฐานข้อมูล OCCTOX นั้น หากเป็นค่าท่ีเท่ากับค่าในกลุ่ม STEL ตามตาราง Z-1 ของ OSHA 
จะใช้ตัวย่อว่า “STEL” แต่หากเป็นค่าท่ีเท่ากับค่าในกลุ่ม Acceptable maximum peak ตามตาราง Z-2 ของ OSHA จะ
ใช้ตัวย่อว่า “Acceptable maximum peak” ตามลําดับ 

 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทํางาน” ความหมายตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) ให้หมายถึง “ระดับความ
เข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดซ่ึงต้องไม่เกินกว่าค่าที่กําหนดไว้ไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทํางาน” หากพิจารณาตาม
นิยามนี้แล้ว สามารถเทียบเคียงได้กับนิยามของค่า Ceiling (C) ขององค์กร OSHA นั่นเอง เพ่ือความเข้าใจง่าย ในฐานข้อมูล 
OCCTOX จึงจะใช้ตัวย่อว่า “C” สําหรับค่านี้ 

 สัญลักษณ์พิเศษ (Notation) ท่ีกําหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของ
สารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) นั้น ได้แก่ “อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (Inhalable dust)” 
หมายถึง “อนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 100 ไมโครเมตร แขวนลอยในอากาศท่ีอาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้” 
นิยามนี้พอเทียบเคียงได้กับค่าว่า “Total dust” ในกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1000 ของ OSHA ดังนั้นในฐานข้อมูล 
OCCTOX จะใช้ตัวย่อว่า “(total)” แทนคํานี้ และ “อนุภาคขนาดเล็กท่ีอาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (Respirable 
dust)” หมายถึง “อนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครเมตร แขวนลอยในอากาศท่ีอาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 
และสามารถเข้าถึงและสะสมในบริเวณพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนอากาศของปอด” นิยามนี้พอเทียบเคียงได้กับค่าว่า “Respirable 
fraction” ในกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1000 ของ OSHA ดังนั้นในฐานข้อมูล OCCTOX จะใช้ตัวย่อว่า “(resp)” 
แทนคํานี้ 

 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 [16] เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทยเพื่อควบคุมการใช้วัตถุอันตรายชนิด
ต่างๆ (ซ่ึงรวมถึงสารเคมีเป็นพิษท่ีใช้ในสถานประกอบการด้วย) การควบคุมจะครอบคลุมท้ังในแง่การผลิต การนําเข้า การส่งออก 
และการมีไว้ในครอบครอง พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการปรับปรุงเพ่ิมเติมเป็น ฉบับท่ี 2 ใน



14 

ปี พ.ศ. 2544 [17] และ ฉบับท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2551 [18] โดยการแบ่งประเภทของวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
(ตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติ) จะแบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น 4 ชนิด มีรายละเอียดดังนี้ [16] 
 วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด 
 วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดด้วย 
 วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต 
 วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนําเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง 
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หลักการพ้ืนฐานทางด้านพิษวิทยา 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 2 พฤษภาคม 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30 ตุลาคม 2561 
 
พิษวิทยา (Toxicology) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสารพิษ (Poison) โดยคําว่า “สารพิษ” ในที่นี้
หมายถึง สารเคมีท่ีก่อผลเสียต่อสุขภาพเม่ือเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ [1] นอกจากการศึกษาเร่ืองสารพิษแล้ว วิชาพิษวิทยา
สมัยใหม่ยังอาจครอบคลุมถึงผลเสียท่ีเกิดจากพลังงานทางด้านฟิสิกส์ (Physical agent) ซ่ึงก่อผลเสียต่อสุขภาพ เช่น รังสี คลื่น
เสียง ได้อีกด้วย [1-2] ผู้เชี่ยวชาญท่ีศึกษาในวิชาพิษวิทยาน้ันเรียกว่านักพิษวิทยา (Toxicologist) 
 
สารเคมีในโลกนี้มีอยู่มากมายหลากหลาย พิษของละชนิดก็มีความแตกต่างกัน แม้รายละเอียดของการเกิดพิษจะมีความ
แตกต่าง แต่ก็มีหลักการร่วม ท่ีใช้อธิบายในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับพิษของสารเคมีท้ังหมดได้ เนื้อหาในบทความนี้จะเป็น
การกล่าวถึงประวัติโดยย่อของวิชาพิษวิทยา สาขาย่อยของวิชานี้ และกล่าวถึงหลักการสําคัญบางส่วนของวิชาพิษวิทยา ซ่ึงจะ
เป็นพ้ืนฐานในการใช้อธิบายพิษของสารเคมีแต่ละชนิดต่อไป 
 
ประวัติของวิชาพิษวิทยา (History of toxicology) 
หากจะกล่าวถึงประวัติโดยย่อของวิชาพิษวิทยาน้ัน จะพบว่ามนุษย์เรารู้จักเร่ืองสารพิษกันมาต้ังแต่สมัยโบราณกาลแล้ว มนุษย์
ในสมัยก่อนรู้จักสังเกตว่าสัตว์และพืชบางชนิดมีพิษ และมีการนําพิษจากธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ในการฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย 
หรือตัดสินโทษประหารในสมัยก่อน ตัวอย่างท่ีรู้จักกันดี เช่น การฆ่าตัวตายของพระนางคลีโอพัตรา (Cleopatra) โดยใช้งูพิษ 
หรือการตัดสินโทษประหารโสเครติส (Socrates) ในสมัยกรีกโบราณโดยให้ด่ืมยาพิษจากต้นเฮมล็อค (Hemlock) เป็นต้น ใน
กระดาษเอเบอร์ (Eber) ซ่ึงเป็นคัมภีร์สมัยอียิปต์โบราณ ก็มีการกล่าวถึงเรื่องพิษชนิดต่างๆ เอาไว้ และอาจถือได้ว่าเป็นหลักฐาน
ท่ีเป็นเอกสารทางด้านพิษวิทยาท่ีเก่าแก่ท่ีสุด [1-2] 

 
วิชาพิษวิทยามาเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในยุคของพาราเซลซัส (Paracelcus ชื่อเต็ม Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombastus von Hoehenheim; ค.ศ. 1493 – 1541) แพทย์และนักเคมีชาวสวิสเซอร์แลนด์ในยุคเรเนซองส์ (Renaissance) 
ท่ีเป็นผู้วางรากฐานของวิชาพิษวิทยาไว้ จนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพิษวิทยา ในยุคของความเชื่อท่ีแตกต่าง พารา
เซลซัสเป็นผู้เสนอแนวคิดท่ีมีความสําคัญกับการแพทย์และวิชาพิษวิทยาในปัจจุบันอย่างมากสองเรื่อง หนี่งคือการยํ้าถึง
ความสําคัญของการทดลอง (Experimentation) ให้รู้แจ้งเห็นจริง โดยมีแนวคิดว่า ในการจะทราบถึงพิษของสารเคมีใดได้ 
จะต้องทําการทดลองเพ่ือทดสอบพิษของสารเคมีชนิดนั้นเสียก่อน และสองคือการให้ความสําคัญกับเร่ืองขนาด (Dose) ของ
สารพิษ โดยพาราเซลซัสได้กล่าวประโยคสําคัญหนึ่งไว้ ความว่า “All substances are poisons; there is none which is 
not a poison. The right dose differentiates poison from a remedy” แปลเป็นไทยคือ “สารเคมีทุกชนิดล้วนเป็นพิษ 
ไม่มีสารเคมีชนิดใดท่ีไม่มีพิษ ขนาดเท่านั้นท่ีจะเป็นตัวแยกระหว่างความเป็นพิษกับความเป็นยา” แนวคิดหลักของพาราเซลซัส
ยังคงได้รับความเชื่อถือเป็นหลกัการท่ีสําคัญของพิษวิทยามาจนถึงทุกวันนี้ 
 



17 

บุคคลสําคัญในยุคต่อๆ มาท่ีอาจกล่าวได้ว่ามีบทบาทกับวิชาพิษวิทยาเช่นกัน ได้แก่ รามาซซินี (Bernardino Ramazzini; ค.ศ. 
1633 – 1714) นายแพทย์ชาวอิตาลี ผู้ซ่ึงสนใจในโรคภัยต่างๆ ท่ีเกิดกับคนทํางาน รวมถึงโรคภัยจากสารเคมีต่างๆ ซ่ึงเป็น
รากฐานของวิชาอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational medicine) ในยุคปัจจุบัน นายแพทย์เพอร์ซิวาล พอตต์ (Percival Pott; 
ค.ศ. 1714 – 1788) ศัลยแพทย์ชาวอังกฤษ ผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสเขม่าปล่องไฟกับการเกิดโรคมะเร็งถุง
อัณฑะ ซ่ึงทําให้ได้ทราบว่าพิษจากสารเคมีบางอย่างก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ 
 
ออร์ฟิลา (Orfila ชื่อเต็ม Mathieu Joseph Bonaventure Orfila; ค.ศ. 1787 – 1853) แพทย์และนักพิษวิทยาชาวสเปน 
เป็นคนในรุ่นต่อมาท่ีมีส่วนพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยาให้ก้าวหน้าข้ึนไปอีกมาก เขาเป็นผู้พัฒนาวิธีการตรวจหาสารพิษ
จากศพ  ใช้การวิเคราะห์ทางเคมีอย่างเป็นระบบ และนําผลทดสอบนั้นมาใช้ในเป็นหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม [3] ซึ่ง
เป็นแนวทางท่ีได้รับการยอมรับของวิชานิติวิทยาศาสตร์ (Forensic science) จนถึงปัจจุบัน ออร์ฟิลานั้นได้รับการยกย่องว่า
เป็นบิดาแห่งวิชาพิษวิทยาสมัยใหม่ (Modern toxicology) 
 
ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial revolution; ราว ค.ศ. 1760 – 1840) สารเคมีหลายชนิดถูกพัฒนาสังเคราะห์ข้ึนได้ใน
ปริมาณมาก เช่น กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid) กรดเกลือ (Hydrochloric acid) โซดาแอช (Sodium carbonate) และถูก
นํามาใช้ในอุตสาหกรรม สารเคมีอินทรีย์ถูกพัฒนาข้ึนในช่วงต่อมา และในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (World war I; ค.ศ. 1914 – 
1918) ก็ได้มีการนําสารเคมีอินทรีย์เหล่านี้มาใช้เป็นอาวุธเคมี ได้แก่ แก๊สฟอสจีน (Phosgene) และแก๊สมัสตาร์ด (Mustard) 
สารเคมีอินทรีย์อ่ืนๆ เช่น คลอโรฟอร์ม (Chloroform) คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (Carbon tetrachloride) ถูกค้นพบและนํามาใช้
ในอุตสาหกรรมมากข้ึน เหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (World war II; ค.ศ. 1939 – 1945) เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการ
พัฒนาทางเทคโนโลยี และการสังเคราะห์สารเคมีชนิดใหม่ๆ ข้ึนมามากมาย ท้ังเพ่ือใช้เป็นอาวุธสงคราม เช่น กลุ่มแก๊สพิษต่อ
ระบบประสาท (Nerve gas) และเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต่างๆ การสังเคราะห์สารเคมีใหม่ๆ ยังคงดําเนิน
ต่อไปแม้สิ้นสุดสงครามแล้ว และถูกพัฒนาจนมีจํานวนมากมายตามการพัฒนาของอุตสาหกรรม เร่ือยมาถึงปัจจุบันนี้ พิษของ
สารเคมีต่างๆ ต่อคน สัตว์ พืช รวมถึงการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมก็ถูกค้นพบมากข้ึน [4] 

 
ออสวาลด์ ชไมเดอเบิร์ก (Oswald Schmiedeberg; ค.ศ. 1838 – 1921) เภสัชกรชาวเยอรมัน ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดา
ของวิชาเภสัชศาสตร์สมัยใหม่ มีส่วนช่วยพัฒนาความรู้ในการวิเคราะห์สารเคมีในร่างกายอย่างมาก ท้ังการวิเคราะห์หา
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ในเลือด กลไกการสังเคราะห์กรดฮิพพูริค (Hippuric acid) ในตับ กลไกการกําจัดสารพิษของตับ 
เหล่านี้เป็นต้น นอกจากจะค้นพบความรู้ใหม่ทางด้านเภสัชศาสตร์และพิษวิทยามากมายแล้ว ชไมเดอเบิร์กยังเป็นอาจารย์
ผู้สอนเภสัชกรและนักพิษวิทยารุ่นหลังอีกเป็นจํานวนมากด้วย   
 
แบรดฟอร์ด ฮิลล์ (Austin Bradford Hill; ค.ศ. 1897 – 1991) นักระบาดวิทยาและสถิติชาวอังกฤษ เป็นอีกท่านหนึ่งท่ีมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาความรู้ทางด้านพิษวิทยา คือการเสนอแนวคิดเร่ืองหลักการหาความเป็นสาเหตุ (Causal relationship) ทาง
ระบาดวิทยา และใช้หลักการนี้พิสูจน์ความสัมพันธ์ของมะเร็งปอดกับการสูบบุหร่ีได้ หลักการนี้ช่วยให้นักพิษวิทยาสมัยใหม่
นํามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีชนิดต่างๆ 
 
ในปี ค.ศ. 1962 ราเชล คาร์สัน (Rachel Carson; ค.ศ. 1907 – 1964) นักชีววิทยาชาวสหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์หนังสือเร่ือง 
Silent spring ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้สารปราบศัตรูพืช เช่น ดีดีที (DDT) ต่อนกและสัตว์ชนิดต่างๆ หนังสือ
เล่มนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และทําให้เกิดความตื่นตัวในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมตามมา เกิดการจัดต้ัง
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หน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) ขึ้นในปี ค.ศ. 1970 และมีการยกเลิกการใช้สารดีดีทีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จนเธอถูกยกย่องให้เป็นผู้ริเร่ิมด้านการเคล่ือนไหวเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental movement) 
 
สาขาของวิชาพิษวิทยา (Branches of toxicology) 
พิษวิทยาเป็นวิชาท่ีจัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied science) เพราะมีการผสมผสานหลักการของศาสตร์ต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้และการดําเนินงานอยู่มาก ศาสตร์ท่ีมีส่วนส่งเสริมทําให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้าน
พิษวิทยามากขึ้น มีทั้ง พยาธิวิทยา (Pathology) สรีรวิทยา (Physiology) ชีวเคมี (Biochemistry) ชีววิทยาระดับโมเลกุล 
(Molecular biology) พันธุศาสตร์ (Genetics) สถิติ (Statistic) และระบาดวิทยา (Epidemiology) ในทางตรงกันข้าม ก็มี
ศาสตร์หลายด้านท่ีความรู้ทางด้านพิษวิทยาถูกนําไปประยุกต์ใช้ เช่น การแพทย์ (Medicine) เภสัชศาสตร์ (Pharmacology) 
สัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary medicine) นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic science) อาชีวอนามัย (Occupational health) 
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health) เป็นต้น 
 
สําหรับการแบ่งสาขาย่อยของวิชาพิษวิทยานั้น มีข้ึนตามการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนของศาสตร์นี้ อย่างไรก็ตามใน
การแบ่งแยกย่อยออกเป็นพิษวิทยาสาขาต่างๆ ไม่ได้มีขอบเขตของแต่ละสาขาวิชาท่ีชัดเจน บางส่วนของเนื้อหาวิชาอาจมีความ
เหลื่อมซ้อนกัน แต่องค์ความรู้ท่ีเป็นหลักการพ้ืนฐานทางด้านพิษวิทยานั้นก็จะใช้หลักคิดเดียวกันท้ังหมด ในการแบ่งเป็นสาขา
ต่างๆ ในภาพกว้าง อาจแบ่งได้เป็น 3 สาขา [2] คือ พิษวิทยาเชิงกลไก (Mechanistic toxicology) พิษวิทยาเชิงบรรยาย 
(Descriptive toxicology) และพิษวิทยาเชิงกฎหมาย (Regulatory toxicology)  

 
พิษวิทยาเชิงกลไก (Mechanistic toxicology) เป็นการศึกษาถึงกลไกการเกิดพิษ (Mechanism of toxicity) ในระดับเซลล์
และโมเลกุล เพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ในการเกิดพิษชนิดต่างๆ เช่น ศึกษาว่ากลไกการเกิดพิษของสารกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต (Organphosphate) เกิดจากการยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเนสเตอเรสในร่างกาย (Acetylcholinesterase) 
พิษวิทยาเชิงกลไกยังช่วยให้เข้าใจความแตกต่างในการเกิดพิษของสัตว์แต่ละสปีชีส์ และในยุคใหม่ท่ีมีพัฒนาการของการตรวจ
ทางพันธุศาสตร์มากข้ึน สาขาย่อยท่ีเรียกว่าพิษวิทยาพันธุศาสตร์ (Toxicogenomics) ยังทําให้ทราบถึงความแตกต่างของคน
แต่ละคนท่ีมีพันธุกรรมต่างกันต่อผลกระทบในการเกิดพิษด้วย 
 
พิษวิทยาเชิงบรรยาย (Descriptive toxicology) เป็นการศึกษาความเป็นพิษ (Toxicology testing) ในเซลล์เพาะเลี้ยงหรือ
ในสัตว์ทดลอง เพ่ือให้รู้ว่าสารพิษชนิดท่ีศึกษามีความร้ายแรงเพียงใด ทําให้เกิดอาการพิษอะไรบ้าง อันจะนําไปสู่การอธิบาย
ลักษณะการเกิดพิษด้วยพิษวิทยาเชิงกลไกต่อไป 
 
พิษวิทยาเชิงกฎหมาย (Regulatory toxicology) เป็นสาขาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดจากสารเคมีชนิดต่างๆ ซ่ึง
นํามาใช้เป็น ยา เคร่ืองสําอาง สารเติมแต่งในอาหาร หรือใช้ในอุตสาหกรรม โดยการออกเป็นกฎหมายและข้อบังคับ (Law 
and regulation) เช่นการกําหนดระดับค่าความปลอดภัย โดยการนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทางพิษวิทยาเชิงกลไกและ
พิษวิทยาเชิงบรรยายมาทําการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
 
นอกจากสาขาหลักท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีสาขาย่อยในกลุ่มพิษวิทยาประยุกต์ (Applied toxicology) ซ่ึงเป็นการนําความรู้ทางด้าน
พิษวิทยามาใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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 พิษวิทยาคลินิก (Clinical toxicology) เป็นสาขาท่ีนําวิชาพิษวิทยามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มุ่งเน้นในเร่ืองการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีได้รับสารพิษ อาการของโรค การวินิจฉัย การรักษา การให้ยาต้านพิษ เป็นต้น [5] 

 พิษวิทยาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary toxicology) เป็นสาขาท่ีนําวิชาพิษวิทยามาใช้ประโยชน์ทางสัตวแพทยศาสตร์ 
มุ่งเน้นการวินิจฉัยและการรักษาอาการพิษในสัตว์ ท้ังในสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ป่า 

 พิษวิทยานิติ หรือ นิติพิษวิทยา (Forensic toxicology) เป็นสาขาท่ีใช้ความรู้ทางด้านพิษวิทยาในทางนิติวิทยาศาสตร์ 
เช่น การตรวจพิสูจน์หาสารพิษในศพ ในร่างกายผู้เสียหาย หรือในสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดเหตุ เพ่ือนําข้อมูลหลักฐานมาใช้
ในทางกฎหมาย [3] 

 พิษวิทยาอาหาร (Food toxicology) เป็นสาขาท่ีมุ่งเน้นในการพิจารณาความเป็นพิษในอาหาร การวิเคราะห์สารเติม
แต่ง (Food additive) และสารปนเปื้อน (Contaminant) ในอาหาร รวมถึงผลของพิษนั้นต่อผู้ท่ีบริโภคเข้าไป [6] 

 พิษวิทยาส่ิงแวดล้อม (Environmental toxicology) สาขานี้เป็นสาขาย่อยในกลุ่มพิษวิทยาประยุกต์ท่ีมีการพัฒนา
องค์ความรู้ ความก้าวหน้า และมีจํานวนผู้ให้ความสนใจมากท่ีสุดในปัจจุบัน เป็นสาขาท่ีนําความรู้ทางด้านพิษวิทยา
มาประยุกต์ใช้ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นศึกษาและควบคุมผลกระทบของสารพิษหรือมลพิษท่ีมีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ในสิ่งแวดล้อม การกระจายตัวของสารพิษไปตามตัวกลางชนิดต่างๆ เช่น ดิน น้ํา 
อากาศ  

 พิษวิทยานิเวศน์ (Ecotoxicology) เป็นสาขาย่อยของพิษวิทยาส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของสารพิษต่อ
พลวัตของระบบนิเวศน์ การถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร ลักษณะการสะสมของสารพิษ และผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์โดยรวม 

 พิษวิทยาพฤติกรรม (Behavioral toxicology) เป็นสาขาย่อยท่ีมุ่งเน้นศึกษาผลของสารพิษท่ีมีต่อ การเรียนรู้ ความจํา 
และพฤติกรรม ของคนและสัตว์ท่ีได้รับสารพิษเข้าไป 

 พิษวิทยาอาชีพ (Occupational toxicology) หรือในอดีตเรียกว่า พิษวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial toxicology) 
เป็นสาขาท่ีนําความรู้ทางด้านพิษวิทยามาใช้ในทางอาชีวอนามัย โดยมุ่งเน้นศึกษาและควบคุมผลกระทบของสารพิษ
ท่ีคนทํางานได้รับจากการทํางาน ไม่ว่าจะในงานภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม หรือภาคบริการ จนทําให้เกิด
โรคพิษจากการทํางานข้ึน [7] 

 
ชนิดของสารเคมี (Chemical classes) 
ต่อไปจะกล่าวถึงการแบ่งกลุ่มชนิดของสารเคมี เนื่องจากสารเคมีในโลกนี้มีอยู่มากมายหลายชนิด ท้ังสารเคมีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ
และสารเคมีท่ีมนุษย์สังเคราะห์ข้ึน แต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันท้ังในสูตรโครงสร้าง วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ลักษณะ
ทางกายภาพ และลักษณะของการเกิดพิษ เนื่องจากจํานวนและความหลากหลายที่มีอย่างมากนี้ ทําให้การแบ่งกลุ่มชนิดของ
สารเคมี ไม่มีเกณฑ์ใดท่ีจะแบ่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมได้ท้ังหมด 
 
การแบ่งกลุ่มชนิดของสารเคมี หากจะแบ่งตามสถานะของสารเคมีท่ีอุณหภูมิห้อง อาจแบ่งได้เป็นสารเคมีท่ีเป็นของแข็ง (Solid) 
ของเหลว (Liquid) และแก๊ส (Gas) หากแบ่งตามความไวไฟ อาจแบ่งได้เป็นสารเคมีที่ไวไฟ (Flammable) กับสารเคมีที่ไม่
ไวไฟ (Non-flammable) หากแบ่งตามการเกิดปฏิกิริยา (Reactivity) อาจแบ่งได้เป็นกลุ่มๆ เช่น สารที่ก่อการระเบิดได้ 
(Explosive) สารออกซิไดส์ (Oxidizer) สารกัดกร่อน (Corrosive) สารเฉื่อย (Inert) เป็นต้น 
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หากแบ่งตามคุณสมบัติตามตารางธาตุ อาจแบ่งได้เป็นกลุ่มธาตุ (Element) กับสารประกอบ (Compound) ในกลุ่มธาตุ
แบ่งย่อยได้อีก เช่น กลุ่มโลหะ (Metal) กึ่งโลหะ (Metalloid) อโลหะ (Non-metal) ฮาโลเจน (Halogen) แก๊สเฉื่อย (Inert 
gas) ในส่วนของสารประกอบ อาจแบ่งตามลักษณะองค์ประกอบของธาตุในโมเลกุล เป็น สารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic 
compound) กับสารประกอบอินทรีย์ (Organic compound) สารประกอบอนินทรีย์แบ่งตามสูตรโครงสร้างเคมีได้เป็นหลาย
กลุ่ม เช่น กรด (Acid) เกลือ (Salt) ด่าง (Base) สารประกอบอินทรีย์ ถ้ามีคาร์บอน (Carbon) กับไฮโดรเจน (Hydrogen) เป็น
ธาตุหลักในโมเลกุลจะเรียกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ถ้ามีธาตุฮาโลเจนมาผสมจะเรียกว่า ฮาโลจิเนต
ไฮโดรคาร์บอน (Halogenated hydrocarbon) ซ่ึงจะทําให้สลายตัวในธรรมชาติได้ยากข้ึน สารประกอบอินทรีย์แบ่งตามสูตร
โครงสร้างได้เป็นกลุ่ม อะลิฟาติก (Aliphatic) อะลิไซคลิก (Alicyclic) และอะโรมาติก (Aromatic) ตามลําดับ สารประกอบ
ต่างๆ อาจมีหมู่พิเศษ (Functional group) ทําให้มีลักษณะทางกายภาพหรือการเกิดพิษที่คล้ายคลึงกัน เช่น แอลกอฮอล์ 
(Alcohol) อีเทอร์ (Ether) เอสเทอร์ (Ester) คีโตน (Ketone) อัลดีไฮด์ (Aldehyde) ไกลคอล (Glycol) เอมีน (Amine) เอ
ไมด์ (Amide) เป็นต้น 
 
หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้ อาจแบ่งได้เป็น สารเคมีท่ีพบตามธรรมชาติ (Natural occurring chemical) เช่น พิษจาก
สัตว์ (Animal toxin) พิษจากพืช (Plant toxin), สารเคมีทางการเกษตร (Agricultural chemical) เช่น สารปราบศัตรูพืช 
(Pesticide), สารเคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial chemical) เช่น ตัวทําละลาย (Solvent), ยา (Medicine), สารเสพติด 
(Drug of abuse), สารเติมแต่งในอาหาร (Food additive), เชื้อเพลิง (Fuel), สารที่ได้จากการเผาไหม้ (Combustion 
product) เหล่านี้เป็นต้น 
 
หากแบ่งตามลักษณะการเกิดพิษ อาจแบ่งได้เป็นกลุ่มท่ีก่อพิษเฉียบพลัน (Acute effect) ก่อพิษเร้ือรัง (Chronic effect) ก่อ
มะเร็ง (Carcinogen) ก่อความพิการต่อทารกในครรภ์ (Teratogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) เป็นต้น หากแบ่งตาม
กลไกการออกฤทธิ์ อาจแบ่งได้เป็นกลุ่ม เช่น สารยับย้ังเอนไซม์อะเซติลโคลีนเนสเตอเรส (Acetylcholinesterase inhibitor) 
สารก่อเมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin inducer) แก๊สสําลัก (Asphyxiant gas) เป็นต้น 
 
ลักษณะความเป็นพิษ (Characteristics of toxic response) 
คําท่ีเกี่ยวกับความเป็นพิษนั้นมีหลายคํา เช่น คําว่า “สารพิษ” นั้น หากจะกล่าวถึงสารเคมีท่ีเป็นพิษในภาพกว้างท้ังหมด เรา
อาจใช้คําว่า “Poison” หรือ “Toxic substance” ก็ได้ แต่คําท่ีมีความหมายถึงสารพิษบางคําจะมีความจําเพาะเจาะจงลงไป 
เช่น คําว่า “Toxin” จะหมายถึงสารพิษที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติทั้งจากพืชและสัตว์ ส่วนคําว่า “Venom” นั้นมี
ความหมายจําเพาะเจาะจงกว่า คือหมายถึงสารพิษจากสัตว์ท่ีได้รับโดยการฉีดเข้าสู่ร่างกายผ่านการกัด (Bite) หรือต่อย (Sting) 
เท่านั้น ส่วนคําว่า “Toxicant” จะหมายถึงสารพิษท่ีเกิดจากกจิกรรมหรือการผลิตของมนุษย์ [2] 
 
ส่วนคําว่า “สิ่งคุกคาม (Hazard)” และคําว่า “มลพิษ (Pollutant)” จะมีความหมายกว้างกว่าคําว่าสารพิษ คําว่าสิ่งคุกคาม
หมายถึงสิ่งหรือสภาพการณ์ใดๆ ก็ตามท่ีก่ออันตรายต่อสุขภาพได้ ซ่ึงในท่ีนี้ก็จะรวมถึงสารพิษด้วย ส่วนคําว่ามลพิษมักใช้
ในทางสิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งคุกคามใดๆ ท่ีกระจายตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ ซ่ึงก็จะ
รวมถึงสารพิษด้วยเช่นกัน 
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อีกคําหนึ่งท่ีควรทําความเข้าใจคือคําว่า “สารแปลกปลอม (Xenobiotic)” คํานี้หมายถึงสารเคมีท่ีตรวจพบอยู่ในร่างกาย แต่
ปกติแล้วจะเป็นสารท่ีร่างกายไม่ได้สร้างข้ึน หรือไม่ได้คาดหมายว่าจะพบอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตนั้น ตัวอย่างของสาร
แปลกปลอมในมนุษย์ เช่น ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) สารเสพติด (Drug of abuse) หรือสารพิษ (Poison) เป็นต้น 
 
ลักษณะของความเป็นพิษท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งมีชีวิตนั้นมีได้หลายแบบ เม่ือมนุษย์ได้รับสารพิษเข้าไป อาจเกิดอาการพิษขึ้นใน
ทันทีทันใด (Immediate effect) หรือเกิดอาการพิษข้ึนในช่วงเวลาต่อมาอีกนาน (Delayed effect) ก็ได้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
อาจเป็นชนิดเฉียบพลัน (Acute effect) หรือเป็นชนิดเร้ือรังก่ออาการยาวนาน (Chronic effect) ผลกระทบแบบเฉียบพลันท่ี
ร้ายแรงท่ีสุดของสารพิษก็คือทําให้ตาย ในการบอกความรุนแรงของพิษของสารเคมี วิธีหนึ่งจึงใช้การบอกด้วยค่า Median 
lethal dose เช่น ค่า Lethal dose, 50 % (LD50) เป็นต้น ค่า LD50 นี้หมายถึงขนาดของสารเคมี ท่ีทําให้กลุ่มประชากร
ทดลอง (ส่วนใหญ่ก็คือสัตว์ทดลอง) ได้รับแล้วตายไปเป็นจํานวน 50 % ของท้ังหมด ค่านี้ใช้บอกความรุนแรงของความเป็นพิษ
ของสารเคมีชนิดต่างๆ เช่น ค่า LD50 ของผงชูรส (Monosodium glutamate) ในหนูทดลองโดยการให้กินทางปาก อยู่ท่ี 
16,600 mg/kg [8] ในขณะท่ีค่า LD50 ของคูมาริน (Coumarin) ในหนูทดลองโดยการให้กินทางปาก อยู่ท่ี 290 mg/kg [9] เป็น
ต้น ข้อดีของการใช้ค่า LD50 บอกระดับความเป็นพิษก็คือเข้าใจได้ง่าย แต่ก็มีข้อจํากัดอยู่เช่นกัน คือค่านี้จะต่างกันไปในสัตว์แต่
ละสปีชีส์ที่ใช้ทดลอง ตามวิธีการให้สารพิษ เช่น ฉีด กิน สูดหายใจ และค่านี้จะสะท้อนถึงแต่ผลเฉียบพลัน (Acute effect) 
ของสารพิษ ไม่ได้รวมถึงผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น การก่อมะเร็ง หรือผลต่อทารกในครรภ์ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้แม้ในระดับท่ีตํ่ากว่า
ค่า LD50 มาก อีกค่าหนึ่งท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันคือค่า Lethal concentration, 50 % (LC50) หมายถึงความเข้มข้นของ
สารเคมี (ในอากาศหรือในนํ้า) ท่ีทําให้กลุ่มประชากรทดลองได้รับแล้วตายไป 50 % ค่า LC50 จะใช้บอกความเป็นพิษของสารเคมี
ได้ในกรณีท่ีทําการทดลองให้สารพิษด้วยวิธีให้สูดหายใจหรือให้อยู่ในน้ําท่ีมีสารพิษ 
 
ผลกระทบต่อร่างกายจากสารพิษ มีท้ังเป็นแบบท่ีหายได้ (Reversible effect) และแบบท่ีถาวร (Irriversible effect) ผลเสีย
ต่ออวัยวะบางอย่างท่ีเซลล์สามารถแบ่งตัวข้ึนใหม่ได้ เช่น ตับหรือลําไส้ มักจะหายกลับมาเป็นปกติได้ ในขณะท่ีผลเสียต่อ
อวัยวะบางอย่างท่ีเซลล์แบ่งตัวใหม่ไม่ได้ อย่างสมองหรือเส้นประสาทมักจะถาวร กรณีของปอดถ้าเนื้อเย่ือปอดกลายเป็นพังผืด
ไปแล้วผลเสียก็จะถาวร กรณีของมะเร็งหรือความพิการของทารกในครรภ์ เม่ือเกิดข้ึนก็จัดว่าเป็นผลเสียถาวรเช่นกัน 
 
อาการพิษเฉพาะที่ (Local effect) และอาการพิษตามระบบร่างกาย (Systemic effect) อาการพิษบางอย่างเกิดขึ้นกับ
อวัยวะตําแหน่งท่ีสัมผัสสารพิษเท่านั้น ในขณะที่อาการพิษบางอย่างเกิดข้ึนได้ตามระบบและส่งผลไปท่ัวร่างกาย เนื่องจาก
สารเคมีดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและกระจายไปก่อพิษตามส่วนต่างๆ ตัวอย่างของอาการพิษเฉพาะท่ี เช่น การระคายเคืองท่ีผิวหนัง
เม่ือสัมผัสกับสารตัวทําละลาย หรือการอักเสบท่ีเย่ือบุตาหรือเย่ือบุจมูกเม่ือสัมผัสกับละอองกรด ส่วนตัวอย่างของอาการพิษ
ตามระบบที่เกิดไปท่ัวร่างกาย เช่น พิษของตะก่ัวท่ีทําให้เกิดอาการได้ในหลายระบบ ท้ังโลหิตจาง อ่อนแรง ข้อมือตก สมอง
เสื่อม ปวดท้อง เป็นหมัน และไตเสื่อม เป็นต้น 
 
การแพ้ (Allergy) เป็นลักษณะการเกิดพิษแบบพิเศษแบบหนึ่ง เกิดจากการท่ีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองต่อสารพิษ
อย่างมากผิดปกติ (Hypersensitivity) เม่ือร่างกายได้รับสารพิษแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะจดจําสารพิษนั้นไว้ เมื่อ
ร่างกายได้รับสารพิษนั้นอีกคร้ัง แม้ในปริมาณท่ีน้อยมาก ระบบภูมิคุ้มกันท่ีผิดปกติก็จะแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสารพิษนั้นทํา
ให้เกิดอาการแพ้ข้ึน อาการแพ้อาจเป็นเพียงผื่นข้ึนเล็กน้อย คัน บวม แดง ไปจนถึงอาการหลอดลมตีบ ช็อกและเสียชีวิต 
(Anaphylactic shock) อาการแพ้จะเกิดข้ึนกับคนเพียงบางคนเท่านั้น 
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อาการพิษท่ีเกิดแบบไม่แน่นอน (Idiosyncratic effect) คือการท่ีสารพิษนั้นก่อให้เกิดอาการมากหรือน้อยผิดปกติไปกว่าท่ีควร
จะเป็นในคนบางคน สาเหตุของอาการพิษท่ีเกิดแบบไม่แน่นอนหรือไม่ปกตินี้ หากพิสูจน์ทราบลงไปในรายละเอียดมักจะพบว่า
มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมเป็นหลัก ตัวอย่างของอาการพิษท่ีเกิดแบบไม่แน่นอน เช่น ในคนบางคนเม่ือได้รับยาคลายกล้ามเนื้อ 
Succinylcholine ในขนาดมาตรฐานเข้าไปแล้ว จะเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและหายใจล้มเหลวนานกว่าคนปกติ เนื่องจากมี
ลักษณะพันธุกรรมแบบ Genetic polymorphism ท่ีทําให้คนกลุ่มนี้สร้างเอนไซม์ Butyrylcholinesterase ข้ึนมาเป็นแบบท่ี
เปลี่ยนแปลงยา Succinylcholine ได้น้อยกว่าคนปกติ หรือในคนบางคน จะไวต่อการได้รับสารพิษกลุ่ม Methemoglobin 
inducer เช่น Nitirite มากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากมีพันธุกรรมที่ผิดปกติแบบ Autosomal recessive ทําให้ขาดเอนไซม์ 
NADH-cytochrome b5 reductase ซ่ึงใช้ในการเปลี่ยนแปลง Methemoglobin เป็นต้น [2] 

 
การก่อพิษแบบพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งคือการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง (Carcinogenesis) ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้เวลายาวนานหลายปี
หลังจากการสัมผัสสารพิษคร้ังแรก จึงจะเกิดโรคมะเร็งข้ึนได้ การก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ (Teratogenic) เกิด
จากการท่ีมารดาได้รับสารพิษในขณะท่ีตัวอ่อนในครรภ์กําลังพัฒนาอวัยวะร่างกาย แล้วทําให้เกิดความผิดปกติ พิการ หรือ
เสียชีวิตของทารกในครรภ์ขึ้น การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ (Mutagenesis) เป็นลักษณะการก่อพิษอีกแบบหนึ่งที่ทําให้
พันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตเปล่ียนแปลงไปจากปกติ 
 
ปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีในร่างกาย (Interaction of chemicals) เม่ือสารเคมีเข้าไปในร่างกายหลายชนิดพร้อมกัน นอกจาก
จะก่อพิษของแต่ละชนิดเองแล้ว ยังสามารถทําปฏิกิริยาระหว่างกันในการสร้างผลกระทบให้กับร่างกายด้วย การทําปฏิกิริยา
ท่ีว่ามีได้หลายแบบ ได้แก่ (1) Additive effect คือการท่ีมีสารเคมีสองชนิดเข้าสู่ร่างกาย แล้วก่อผลกระทบร่วมกัน โดย
เหมือนกับเอาพิษของสารเคมีสองตัวมาบวกกัน (2) Synergistic effect คือการที่สารเคมีสองชนิดเข้าสู่ร่างกาย แล้วก่อ
ผลกระทบร่วมกันได้มากเกินกว่าเอาผลจากสารเคมีแต่ละชนิดมาบวกรวมกัน โดยผลกระทบท่ีเกิดจะเกิดเป็นเท่าทวีคูณ (3) 
Potentiation effect คือสารเคมีชนิดหนึ่งไม่ก่ออาการพิษนี้ แต่เมื่อได้รับร่วมกับสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่ก่ออาการพิษได้ จะ
สนับสนุนให้เกิดพิษต่อร่างกายรุนแรงข้ึน และ (4) Antagonistic effect หรือ Antagonism คือสารเคมีสองชนิดยับย้ังกันเอง
จนไม่เกิดผลกระทบต่อร่างกายหรือเกิดผลกระทบต่อร่างกายลดลง หลักการของ Antagonism นี้ นํามาใช้ในการรักษาพิษจาก
สารเคมีได้ โดยการให้สารต้านพิษ (Antidote) เข้าไปในร่างกาย เพ่ือไปออกฤทธ์ิต้านกับสารพิษท่ีได้รับ 
 
ความทน (Tolerance) หมายถึงปรากฏการณ์ที่คนบางคนได้รับสารพิษเข้าไปแล้วในขนาดที่น่าจะทําให้เกิดพิษ แต่ไม่เกิด
อาการพิษข้ึนหรือเกิดน้อยกว่าปกติ สาเหตุของความทนนี้เกิดจากหลายปัจจัย ปัจจัยหนึ่งอาจเกิดจากการท่ีเคยได้รับสารพิษ
ชนิดนั้นมาแล้วในอดีต ทําให้ร่างกายสร้างกลไกบางอย่างข้ึนมาต้านทานต่อสารพิษ เช่น เม่ือดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนําไปเพ่ิม
การเปลี่ยนรูปท่ีตับ ทําให้สารพิษนั้นไปถึงอวัยวะเป้าหมายได้น้อยลง หรือเพ่ิมปริมาณโปรตีนในเลือดมาจับกับสารพิษนั้นไว้ 
หรือเพ่ิมความต้านทานการเกดิพิษท่ีอวัยวะเป้าหมายนั้น  
 
อีกคําหนึ่งท่ีมีความหมายตรงข้ามกับความทน (Tolerance) ก็คือคําว่าความไวรับ (Susceptible) คําๆ นี้ส่วนใหญ่จะใช้ในทาง
ระบาดวิทยาอย่างไม่จําเพาะเจาะจง มักจะหมายถึงกลุ่มประชากรท่ีมีโอกาสในการเกิดพิษข้ึนได้ง่ายกว่าประชากรปกติ เช่น ใน
กลุ่มสตรีท่ีต้ังครรภ์ก็จะมีความไวรับต่อพิษของสารตะกั่วมากกว่าคนปกติ หรือคนท่ีมีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางคนก็อาจ
มีความไวรับในการเกิดพิษต่อสารกลุ่ม Methemoglobin inducer เช่น Nitrite มากกว่าคนปกติ ดังนี้เป็นต้น 
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กระบวนการพิษจลนศาสตร์ (Toxicokinetics) 
ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงเส้นทางและกระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของสารพิษ ท้ังการดูดซึม (Absorption) การกระจาย
ตัว (Distribution) การกักเก็บ (Storage) การเปลี่ยนรูป (Biotransformation) และการขับออกจากร่างกาย (Excretion) 
การศึกษากระบวนเหล่านี้ของสารพิษรวมเรียกว่าวิชาพิษจลนศาสตร์ (Toxicokinetics) 
 
ก่อนจะกล่าวถึงการเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี ขอกล่าวถึงวิถีของสารเคมีท่ีอยู่ในสิ่งแวดล้อมก่อน สารเคมีเม่ือถูกปล่อยออกมา
จากแหล่งกําเนิด (Source) จะเข้าสู่ตัวกลาง (Media) ในสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ (Air) น้ํา (Water) ดิน (Soil) อาหาร (Food) 
จากนั้นจึงมาเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ โดยท่ัวไปเม่ือย่ิงออกห่างจากแหล่งกําเนิดเท่าใด ก็มีแนวโน้มว่าความเข้มข้นของ
สารเคมีในตัวกลางจะเจือจางลงเท่านั้น (Dilution) แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างบางประการ เช่น ในการกินกันต่อเป็นทอดๆ ของ
พืชและสัตว์ในห่วงโซ่อาหาร เม่ือสัตว์ในห่วงโซ่อาหารระดับบนกินพืชและสัตว์ในห่วงโซ่อาหารระดับล่างท่ีมีการปนเปื้อน
สารเคมีเข้าไปมากๆ อาจทําให้สัตว์นั้นได้รับสารเคมีสะสมไว้ท่ีเนื้อเย่ือในความเข้มข้นสูงได้ เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเกิด การ
สะสมทางชีวภาพ (Bioaccumulation) เม่ือมนุษย์นําสัตว์ท่ีมีการสะสมทางชีวภาพมากิน ก็จะทําให้เกิดอาการพิษข้ึนได้ 
ตัวอย่างเช่นกรณีการสะสมสารปรอทอินทรีย์ในเนื้อของปลาขนาดใหญ่ ทําให้คนกินปลาเป็นโรคพิษปรอท ในสิ่งแวดล้อม
สารเคมียังสามารถกระจายตัว ย่อยสลาย หรือเปลี่ยนรูปไปได้โดยกลไกต่างๆ เช่น สารเคมีในอากาศเม่ือได้รับแสงแดด ซ่ึงมี
คลื่นรังสีอุลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet) อยู่ สามารถก่อปฏิกิริยาเคมีแสง (Photochemical reaction) ทําให้เปลี่ยนรูปไปได้ 
หรือสารเคมีในน้ําและดิน สามารถถูกแบคทีเรียย่อยสลาย (Biodegradation) จนสูญสลายกลายเป็นสารเคมีอ่ืนไปได้ ดังนี้เป็น
ต้น ภาพท่ี 1 แสดงถึงเส้นทางท่ีสารเคมีในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะเข้ามาสู่ร่างกายมนุษย์ได้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงเส้นทางท่ีสารเคมีในสิ่งแวดล้อมจะเข้ามาสู่ร่างกายมนุษย์ได้ 
 
มนุษย์เราสามารถได้รับสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ต้ังแต่การกินโดยต้ังใจ การกินโดยไม่ต้ังใจ 
การใช้เป็นเคร่ืองอุปโภค การใช้เป็นเคร่ืองสําอาง การใช้ทาผิว การใช้เป็นยา การใช้เป็นวัคซีน การใช้เป็นสารเสพติด การใช้
เป็นเครื่องด่ืม การใช้ฆ่าตัวตาย การใช้ฆาตกรรม การได้รับจากการทํางาน หรือการได้รับจากมลพิษแวดล้อม ในทุกวันมนุษย์
ทุกคนต้องได้รับสารเคมีจากเหตุต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาไม่มากก็น้อย เข้าสู่ร่างกายเป็นประจํา 
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เม่ือได้รับสารเคมีท่ีเป็นพิษเข้ามาสู่ร่างกายแล้ว การศึกษาเส้นทางและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกาย เรา
เรียกว่าวิชาพิษจลนศาสตร์ (Toxicokinetics) ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงกระบวนการหลัก 5 อย่างคือ การดูดซึม (Absorption) การ
กระจายตัว (Distribution) การกักเก็บ (Storage) การเปลี่ยนรูป (Biotransformation) และการขับออก (Excretion) ของ
สารพิษในร่างกาย ส่วนการศึกษาในขั้นตอนที่สารพิษออกฤทธิ์ทําปฏิกิริยา (Interaction) กับโมเลกุลหรืออวัยวะเป้าหมาย 
(Target organ) ในระดับเซลล์หรือโมเลกุลนั้นจะเรียกว่าวิชาพิษพลวัต (Toxicodynamics) วิชาพิษจลนศาสตร์และวิชาพิษ
พลวัตมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดพิษ และลักษณะการเกิดพิษของสารเคมีชนิดต่างๆ ได้มากข้ึน หากเป็นการศึกษา
ลักษณะนี้ ท่ีเกี่ยวกับยาในวิชาเภสัชศาสตร์แล้ว ก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นคําว่า เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) และเภสัช
พลวัต (Pharmacodynamics) แทน ตามลําดับ 
 
กระบวนการทางด้านพิษจลนศาสตร์อันดับแรกท่ีขอกล่าวถึงคือ กระบวนการดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย (Absorption) การ
ได้รับสัมผัส (Exposure) สารพิษในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ร่างกายนั้น มีช่องทาง (Route of exposure) หลักๆ อยู่ 3 ช่องทาง คือ
ทางการกินเข้าสู่ทางเดินอาหาร (Ingestion) ทางการสูดหายใจเข้าสู่ทางเดินหายใจ (Inhalation) และทางการดูดซึมเข้าสู่
ผิวหนัง (Skin absorption) ช่องทางการเข้าสู่ร่างกายเหล่านี้ ปลายทางจะเป็นเนื้อเยื่อที่มีหลอดเลือดฝอยรองรับการดูดซึม
สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ โดยพื้นท่ีผิวในการดูดซึม ทางเดินอาหารจะมีพ้ืนท่ีผิวมากท่ีสุด คือเท่ากับประมาณหนึ่งสนามฟุตบอล 
ทางเดินหายใจมีพ้ืนท่ีผิวรองลงมา คือเท่ากับประมาณหนึ่งสนามเทนนิส และผิวหนังมีพื้นที่ผิวน้อยที่สุด คือเท่ากับประมาณ
ครึ่งหนึ่งของโต๊ะปิงปอง แต่ละช่องทางเมื่อได้รับสัมผัสสารพิษก็จะมีความแตกต่างกันต่อการเกิดพิษเฉพาะท่ี ทางการหายใจก็
จะเกิดอาการทางระบบหายใจได้มาก เช่น แสบคอ หอบเหนื่อย ปอดบวมนํ้า ทางการกินก็จะเกิดอาการในระบบทางเดิน
อาหาร เช่น แสบท้อง ปวดท้อง ทางเดินอาหารเป็นแผล ส่วนทางผิวหนังก็จะเกิดอาการข้ึนท่ีผิวหนัง เช่น คัน ผื่นแดง ตุ่มน้ํา 
เหล่านี้เป็นต้น สารเคมีบางอย่างก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีในบางช่องทาง แต่อาจดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ดีในบางช่องทาง เช่น 
ปรอทบริสุทธ์ิ เม่ือเป็นไอจะดูดซึมเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ดีมาก แต่เม่ือกินเข้าไปหรือสัมผัสกับผิวหนัง จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
แทบไม่ได้เลย เป็นต้น ภาพที่ 2 แสดงช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของสารเคมีและกระบวนการท่ีเกิดข้ึนต่อจากนั้น 
 

 
 

ภาพที่ 2 ความสมัพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ทางด้านพิษจลนศาสตร์ 
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ช่องทางการสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพ (Occupational exposure) ส่วนใหญ่จะได้รับจากการสูดหายใจเอา
สารเคมีท่ีปนเปื้อนอยู่ในอากาศเข้าไปมากท่ีสุด ช่องทางการสัมผัสอันดับรองลงมาก็คือทางผิวหนัง โดยการสัมผัสกับสารเคมีท่ี
เป็นของเหลวในระหว่างการทํางาน ในการพิจารณาการสัมผัสสารเคมีนั้น ต้องดูปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขนาดการสัมผัส 
(Dose) ซึ่งหมายถึงปริมาณของสารเคมีที่ร่างกายได้รับเข้าไป ระยะเวลาในการสัมผัส (Duration) และความถี่ในการสัมผัส 
(Frequency) โดยท่ัวไปถ้าระยะเวลาในการสัมผัสยาวนาน และความถ่ีในการสัมผัสเกิดข้ึนบ่อย ก็มีแนวโน้มว่า ขนาดท่ีได้รับ
สัมผัสสารพิษนั้นน่าจะสูง 
 
นอกจากช่องทางเข้าหลักแล้ว ยังมีกรณีพิเศษท่ีสารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายได้ ซ่ึงพบได้ในการให้ยาทางการแพทย์หรือในการ
ทดลอง คือการให้โดยการฉีดเข้าสู่ร่างกายโดยตรง (Injection) การฉีดสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย อาจฉีดเข้าทางหลอดเลือดดํา 
(Intravenous; IV) ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ (Intramuscular; IM) ฉีดเข้าทางหน้าท้อง (Intraperitoneal; IP) หรือฉีดเข้าใต้
ผิวหนัง (Subcutaneous; SC) การฉีดสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในช่องทางต่างกัน ก็จะมีผลต่อการเกิดพิษที่ต่างกันไปด้วย เช่น 
การฉีดสารเคมีเข้าทางหลอดเลือดดํานั้น เป็นการนําสารเคมีเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง การออกฤทธ์ิทําให้เกิดอาการพิษ (ใน
กรณีสารพิษ) หรือทําให้เกิดผลการรักษา (ในกรณียา) ย่อมจะรวดเร็วกว่าการฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางใต้ผิวหนัง เป็นต้น 
 
เม่ือสารเคมีดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะกระจายตัว (Distribution) ไปตามอวัยวะต่างๆ ช่องทางในการกระจายตัวท่ีสําคัญท่ีสุด
ก็คือผ่านทางกระแสเลือด (Blood circulation) นั่นเอง สารเคมีบางชนิดก็จะจับกับโมเลกุลของโปรตีนที่อยู่ในกระแสเลือด 
เพ่ือให้พาไปยังอวัยวะต่างๆ ได้ สําหรับสมองน้ัน จะเป็นอวัยวะพิเศษท่ีมีข้อจํากัดในการกระจายตัวไปของสารเคมี เนื่องจากมี 
Blood brain barrier เป็นเครือข่ายป้องกันไว้อยู่ สารเคมีท่ีสามารถผ่าน Blood brain barrier ไปได้เท่านั้น จึงจะสามารถก่อ
ผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางได้ สารเคมีบางชนิดก็สามารถผ่านจากแม่ไปสู่ทารกในครรภ์ทางรก และบางชนิดก็
สามารถผ่านจากแม่ไปสู่ทารกท่ีคลอดแล้วทางน้ํานมได้ด้วย 
 
เม่ือกระจายตัวไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายแล้ว สารเคมีบางส่วนจะเกิดการสะสม (Storage) เอาไว้ใน อวัยวะบางอย่าง โดย
กระดูก กล้ามเนื้อ และไขมัน เป็นอวัยวะท่ีมีแนวโน้มจะเป็นแหล่งเก็บสะสมของสารเคมี ทําให้มักมีความเข้มข้นในอวัยวะ
เหล่านี้มาก และในระยะยาวอาจก่อให้เกิดผลชนิดเร้ือรังได้ตามมา อีกด้านหนึ่งเม่ือกระจายตัวไปสู่อวัยวะเป้าหมาย (Target 
organ) ซ่ึงก็คืออวัยวะท่ีมีโอกาสเกิดผลกระทบต่อสารเคมีชนิดนั้นได้แล้ว ท่ีขนาดระดับหนึ่งก็จะเกิดการทําปฏิกิริยาด้วยกลไก
การออกฤทธ์ิ (Mechanism of action) แบบต่างๆ เช่น ยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ ทําลายรหัสพันธุกรรม ทําลายโมเลกุล
โปรตีน ไปจนถึงทําลายเซลล์ และทําให้เกิดอาการพิษข้ึน อวัยวะเป้าหมายไม่จําเป็นต้องเป็นอวัยวะท่ีมีระดับความเข้มข้นของ
สารพิษสูงท่ีสุดในร่างกาย แต่มักจะเป็นอวัยวะที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบมากท่ีสุด สารเคมีแต่ละชนิดก็มีอวัยวะเป้าหมาย
แตกต่างกันไป สารเคมีบางตัวอาจมีอวัยวะเป้าหมายมากกว่าหนึ่งอวัยวะก็ได้ อวัยวะท่ีมักเป็นเป้าหมายในการเกิดพิษบ่อยท่ีสุด
ก็คือระบบประสาทส่วนกลาง รองลงมาก็คือระบบเลือด และอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต หัวใจ ปอด [2] 
 
ในระหว่างอยู่ในร่างกาย สารเคมีบางส่วนก็อาจถูกเปล่ียนรูป (Biotransformation) ไปเป็นสารเคมีชนิดอ่ืนได้ การเปลี่ยนรูป
สารเคมีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเมตาบอลิสม์ (Metabolism) และสารที่ได้จากกระบวนการเมตาบอลิสม์นั้นเราจะ
เรียกว่าสารเมตาโบไลต์ (Metabolite) กระบวนการเมตาบอลิสม์คือกระบวนการทํางานของเอนไซม์อย่างเป็นข้ันตอนเพื่อให้
สิ่งมีชีวิตดํารงอยู่ได้ เป็นกลไกท่ีปกติจะมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้ว กระบวนการเมตาบอลิสม์ปกติจะแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ
กระบวนการแยกสลายโมเลกุล เรียกว่า คาตาบอลิสม์ (Catabolism) เช่น กรณีแยกโมเลกุลให้เกิดพลังงาน และกระบวนการ
สร้างโมเลกุลใหม่ เรียกว่า อานาบอลิสม์ (Anabolism) เช่น การสร้างไลโปโปรตีนไปเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ แต่ในกรณีที่มีสาร
แปลกปลอม (Xenobiotic) เช่น สารพิษ (Toxicant) เข้ามาในร่างกาย ก็จะเกิดกระบวนการเมตาบอลิสม์แบบพิเศษเพื่อ
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ทําลายพิษ (Detoxification) ของสารแปลกปลอมเหล่านั้น โดยหลายกลไก เช่น การเปลี่ยนรูปไปเป็นสารเคมีชนิดอ่ืนท่ีมีพิษ
น้อยกว่าหรือขับออกไปจากร่างกายได้ง่ายกว่า อวัยวะท่ีมีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนรูปสารเคมีก็คือตับ ส่วนกลุ่มเอนไซม์
ที่มีบทบาทมากในกระบวนการเมตาบอลิสม์สารพิษมีหลายชนิด เช่น เอนไซม์ Cytochrome P450 oxidase เอนไซม์ 
Glutathione S-transferase และเอนไซม์ UDP-glucoronyltransferase เป็นต้น ในกระบวนการเมตาบอลิสม์นั้น สารเคมี
ชนิดหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารเมตาโบไลต์หลายชนิดในร่างกายก็ได้ และสารเคมีบางชนิด ก็อาจมีกลไกการเปลี่ยนรูป
หลายเส้นทางก็ได้ ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างกลไกการเมตาบอลิสม์ของสารโทลูอีนในร่างกาย [10] ซ่ึงจะเห็นได้ว่าโทลูอีนสามารถ
เปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นสารเมตาโบไลต์ได้หลายชนิดและจากหลายเส้นทาง 
 

 
 

ภาพที่ 3 กลไกการเมตาโบลิสม์ของสารโทลูอีนในร่างกาย 
แหล่งท่ีมา: International Programme on Chemical Safety [10] 

 
ข้ันตอนสุดท้ายในกระบวนการทางพิษจลนศาสตร์ก็คือ การขับออก (Excretion) ซ่ึงสารเคมีอาจขับออกจากร่างกายในรูปเดิม 
หรือในรูปเมตาโบไลต์ท่ีเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้ ช่องทางในการขับออกนั้นมีหลายทาง ได้แก่ ขับออกทางเหงื่อ ทางลมหายใจออก 
กรองผ่านทางไตแล้วขับออกทางปัสสาวะ เปลี่ยนแปลงท่ีตับแล้วขับออกทางนํ้าดีแล้วออกไปกับอุจจาระ สารเคมีท่ีเป็นแก๊สถ้า
ดูดซึมได้ไม่ดี หลังจากสูดหายใจเข้าไปแล้ว อาจถูกขับออกทางลมหายใจออกมาเป็นส่วนใหญ่เลยก็ได้ สารเคมีบางอย่างไม่เกิด
การเปลี่ยนรูปในร่างกายมากนักก็จะขับออกมาในรูปเดิม แต่สารเคมีบางอย่างเกิดการเปลี่ยนรูปมากก็จะขับออกมาในรูปเมตา
โบไลต์เป็นส่วนใหญ่  
 
การบอกอัตราการกําจัด (Elimination) สารเคมีในร่างกาย สามารถใช้ค่าคร่ึงชีวิตในร่างกาย (Biological half-life; T1/2) เป็น
ตัวบอกความเร็วในการกําจัดออกได้ โดยค่านี้หมายถึง เวลาท่ีร่างกายใช้ในการทําให้สารเคมีนั้นหมดฤทธ์ิหรือเสื่อมสภาพไป
ครึ่งหนึ่ง ค่าคร่ึงชีวิตอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันคือค่าครึ่งชีวิตในเลือด (Plasma half-life; T1/2) หมายถึง เวลาที่ร่างกายใช้ใน
การทําให้ปริมาณของสารเคมีชนิดนั้นในเลือดลดลงไปคร่ึงหนึ่ง โดยปกติถ้าสารเคมีนั้นดูดซึมเข้ามาแล้วสลายตัวได้เร็ว ถูก
เปลี่ยนแปลงได้มาก และขับออกจากร่างกายได้เร็ว ก็จะมีค่าครึ่งชีวิตในร่างกายต่ํา 
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หลังจากสารเคมีท่ีเป็นพิษทําปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลหรือเซลล์ในร่างกายที่อวัยวะเป้าหมายตามแต่กลไกการออกฤทธ์ิของ
สารเคมีแต่ละชนิดแล้ว ร่างกายจะเกิดกระบวนการซ่อมแซม (Repair) ข้ึนได้ ท้ังในระดับโมเลกุล เช่น การซ่อมแซมสาร
พันธุกรรมท่ีเสียหาย และในระดับเซลล์ เช่น การทําลายเซลล์ท่ีเสียหายท้ิง และสร้างเซลล์ท่ีดีข้ึนใหม่  
 
ความสัมพันธ์ของขนาดกับผลกระทบต่อสุขภาพ (Dose-response relationship) 
ในเรื่องความสัมพันธ์ของขนาด (Dose) กับผลกระทบต่อสุขภาพ (Health effect) นั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเนื้อหาเพียงใน
เบื้องต้นเพ่ือพอให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของขนาดกับการเกิดพิษของสารเคมี ดังท่ีได้ทราบแล้วว่า การเกิดพิษของ
สารเคมีจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ท้ังความสามารถในการก่อพิษของตัวสารเคมีนั้นเอง ช่องทาง
ในการรับสารเคมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการทางพิษจลนศาสตร์ (การดูดซึม การกระจายตัว การเก็บสะสม การเปลี่ยนรูป 
และการขับออก) ปัจจัยในด้านผู้รับสารพิษ เช่น สปีชีส์ พันธุกรรม อายุ เพศ โรคประจําตัว ความทน ความไวรับ และการแพ้
สารเคมีนั้น เป็นต้น “ขนาด” ของสารเคมีท่ีได้รับเข้าไปในร่างกาย ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญมากในการเกิดพิษ บุคคลแรกท่ี
ให้ความสําคัญกับเร่ืองขนาดก็คือพาราเซลซัส เขาได้ชี้ให้เห็นว่าสารเคมีทุกประเภทเป็นพิษ (Poison) ได้ ถ้าได้รับในขนาดท่ี
เพียงพอ และสารเคมีชนิดเดียวกันนั้น ก็อาจเป็นคุณหรือเป็นยา (Remedy) ได้ ถ้าได้รับในขนาดที่เหมาะสม หลักการนี้ถูก
นํามาใช้ในวิชาเภสัชศาสตร์ในปัจจุบัน เพ่ือประเมินช่วงขนาดการรักษา (Therapeutic dose) ของยาซ่ึงเป็นช่วงขนาดท่ีเข้าสู่
ร่างกายแลว้ ยาสามารถออกฤทธิ์รักษาโรคได้ โดยยังไม่ทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพท่ีเรียกว่าผลข้างเคียง (Side effect) จากยา
ข้ึน  
 
ภาพที่ 4 เป็นภาพกราฟเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ของขนาดกับผลกระทบต่อสุขภาพ (Dose-response curve) แบบปกติ
ท่ัวไป ถ้าแกนกราฟในแนวนอนแสดงขนาดของสารเคมีท่ีได้รับ ส่วนอีกแกนหนึ่งแสดงจํานวนสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดอาการผิดปกติข้ึน 
จะเห็นว่าท่ีระดับความเข้มข้นตํ่ามากๆ จะยังไม่มีการเกิดความผิดปกติข้ึนในกลุ่มประชากร แต่เม่ือขนาดเพ่ิมข้ึนถึงจุดหนึ่ง จะ
เริ่มมีประชากรบางส่วนเกิดผลกระทบข้ึน ลูกศรในภาพแสดงจุดท่ีเรียกว่า Threshold หมายถึงจุดท่ีถ้าขนาดสารพิษตํ่ากว่าจุด
นี้เป็นต้นไปจะไม่เกิดผลกระทบขึ้น เม่ือขนาดเริ่มสูงข้ึนในช่วงแรกจะมีประชากรเพียงส่วนน้อยเร่ิมเกิดผลกระทบ เม่ือขนาด
สูงข้ึนอีกถึงช่วงหนึ่ง จะเป็นช่วงท่ีคนส่วนใหญ่จะเกิดผลกระทบ ทําให้มีจํานวนประชากรท่ีได้รับผลกระทบเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
และค่อยๆ เพ่ิมช้าลง จนถึงจุดหนึ่งประชากรท้ังหมดจะเกิดผลกระทบข้ึน 

 
ภาพที่ 4 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของขนาดกับผลกระทบต่อสุขภาพ 
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จากการอนุมานตามแบบจําลอง (Model) ข้างต้นนี้ จะเห็นว่าการที่สารเคมีส่วนใหญ่มีระดับ Threshold นั้น แสดงว่าจะมี
ขนาดในช่วงหน่ึง ท่ีตํ่าเพียงพอท่ีจะทําให้ทุกคนปลอดภัยจากการได้รับสารเคมีชนิดท่ีพิจารณาได้ เนื่องจากจะไม่มีประชากรท่ี
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่ขนาดตํ่ากว่าระดับนี้เลย (No observed adverse effect level; NOAEL) หลักการคิดนี้ ถูก
นํามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณากําหนดระดับท่ีปลอดภัยของสารปนเปื้อนในอาหาร เช่น ยาปราบศัตรูพืชหรือสารปรุงแต่ง
อาหาร ระดับความปลอดภัยของมลพิษในอากาศและน้ํา รวมถึงระดับท่ีปลอดภัยของสารเคมีในสถานท่ีทํางานด้วย (แต่
รายละเอียดในการประเมินค่าระดับความปลอดภัยอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของการนํามาใช้งาน) 
 
อย่างไรก็ดีลักษณะการก่อพิษของสารเคมีบางอย่าง เช่น การเกิดมะเร็ง (Carcinogenesis) หรือการแพ้ (Allergy) ก็อาจเกิดข้ึน
ได้ในกลุ่มประชากรท่ีไวรับ แม้ได้รับสารเคมีท่ีเป็นสาเหตุเข้าไปในขนาดท่ีตํ่ามาก ลักษณะของเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
ขนาดกับผลกระทบต่อสุขภาพก็อาจต่างออกไป เพ่ือความปลอดภัย นักวิชาการทางด้านพิษวิทยาส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงมี
แนวคิดท่ีเชื่อกันว่า สําหรับผลกระทบในด้านการก่อมะเร็งหรือการแพ้แล้ว ต้องถือว่าไม่มีค่าตํ่าสุดท่ีปลอดภัยเลย (No threshold) 
คือแม้ได้รับในขนาดที่ตํ่ามากก็อาจก่อผลกระทบได้ [1-2] และในการควบคุมการสัมผัสกับสารพิษท่ีก่อผลประเภทนี้ ต้องไม่ให้
สัมผัสเลยจะดีท่ีสุด หรือถ้าต้องสัมผัสจะต้องควบคุมให้อยู่ในระดับตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทําได้ (As low as possible; ALAP) 
 
นอกจากกราฟรูปโค้งแล้ว ยังอาจพบกราฟแสดงความสัมพันธ์ของขนาดกับผลกระทบต่อสุขภาพในลักษณะอ่ืนอีก เช่น เป็น
กราฟท่ีค่อนข้างเป็นเส้นตรง (Linear) คือเมื่อขนาดของสารเคมีเพิ่มขึ้น จํานวนประชากรที่ได้รับผลกระทบก็เพิ่มขึ้นตามกัน
เป็นอัตราท่ีค่อนข้างคงท่ี หรืออาจพบกราฟมีลักษณะเป็นรูปตัวยู (U-shaped) คือท่ีขนาดตํ่ามากๆ สารเคมีนั้นจะส่งผลเสียต่อ
ร่างกาย แต่ในขนาดสูงมากๆ ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้อีก กราฟท่ีเป็นรูปตัวยูนี้ มาจากแบบจําลองท่ีนักพิษวิทยาพยายามใช้
อธิบายปรากฏการณ์ของสารเคมีบางอย่าง เช่น วิตามินหรือแร่ธาตุบางตัว ท่ีได้รับน้อยไปก็เกิดผลเสีย แต่หากได้รับมากไปก็
เกิดผลเสียเช่นกัน ต้องได้รับในขนาดที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลดี ปรากฏการณ์ของสารเคมีบางชนิดท่ีมีลักษณะแบบนี้ เรียกว่า 
Hormesis 
 
เม่ือกล่าวถึงเรื่องขนาด (Dose) แล้ว ยังมีคําอีก 2 คําท่ีน่าสนใจ คือขนาดภายนอก (External dose) กับขนาดภายใน (Internal 
dose) ขนาดภายนอก หมายถึง ขนาดของสารเคมีท่ีร่างกายได้รับเข้าไปเม่ือวัดจากภายนอก เช่น จากความเข้มข้นในอากาศ 
จากความเข้มข้นในสารละลายที่กินเข้าไป แต่เนื่องจากสารเคมีถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้เพียงบางส่วน ถูกเก็บสะสม และ
ถูกเปล่ียนแปลงตามกระบวนการทางพิษจลนศาสตร์ ขนาดของสารเคมีท่ีจะไปถึงอวัยวะเป้าหมายได้จริงๆ นั้น ย่อมแตกต่าง
จากขนาดภายนอก ขนาดท่ีวัดจากภายในร่างกายนี้เรียกว่า ขนาดภายใน โดยท่ัวไปขนาดภายในย่อมสะท้อนถึงการเกิดพิษได้
ดีกว่าขนาดภายนอก แต่ก็ทําการตรวจวัดได้ยากกว่า หรือในบางกรณีอาจตรวจวัดไม่ได้เลย ต้องประมาณการณ์ด้วยการ
คํานวณโดยใช้แบบจําลองเอา 
 
พ้ืนฐานความรู้เร่ืองความสัมพันธ์ของขนาดกับการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพนี้ มีความสําคัญอย่างย่ิงในการใช้ประเมินความ
เสี่ยงทางสุขภาพ (Health risk assessment; HRA) ในทางพิษวิทยาประยุกต์ ทําให้นักพิษวิทยาสามารถกําหนดระดับของ
สารเคมีในสิ่งแวดล้อม เช่น น้ํา อากาศ ในอาหาร หรือในสถานท่ีทํางาน ให้อยู่ในระดับท่ีไม่เป็นพิษต่อคนส่วนใหญ่ได้ การ
ทดสอบระดับความเป็นพิษของสารเคมี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบในสัตว์ทดลอง (Animal testing) นั้น ก็เป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เนื่องจากจะทําให้นักพิษวิทยามีข้อมูลเพ่ือนํามาเลือกสารเคมีท่ีมีความเป็นพิษน้อย มาใช้เป็นยา ใช้
ในอุตสาหกรรม ใช้ในการเกษตร หรือใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยหวังว่าจะเกิดผลกระทบจากสารเคมีนั้นต่อท้ัง มนุษย์ สัตว์ พืช 
และสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตามการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองเพ่ือเลือกสารเคมีท่ีเป็นพิษน้อยมาใช้ใน
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มนุษย์นั้นก็ยังมีข้อควรพิจารณาอยู่ ท้ังในแง่การทําร้ายสัตว์ทดลอง ซ่ึงต้องทําให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจําเป็น และในแง่ท่ีอาจมี
ความแตกต่างของสปีชีส์ในการเกิดพิษได้ ผลกระทบจากสารพิษชนิดเดียวกัน ท่ีเกิดข้ึนในสัตว์ทดลอง ไม่จําเป็นจะต้อง
เหมือนกับท่ีเกิดข้ึนในมนุษย์ ข้อควรพิจารณานี้ เป็นสิ่งท่ีนักพิษวิทยาและผู้ท่ีนําข้อมูลความเป็นพิษในสัตว์ทดลองไปใช้จะต้อง
คํานึงถึงเสมอ 
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วิธีการอ่านป้ายระบุอันตรายสารเคม ี
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 13 เมษายน 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 13 เมษายน 2556 
 
ในปัจจุบันนั้นสารเคมีถูกใช้อยู่รอบตัวเรา เม่ืออุตสาหกรรมต่างๆ นําสารเคมีมาใช้ในปริมาณมาก ก็ย่อมจะต้องมีการเก็บ
สารเคมีเอาไว้ในบรรจุภัณฑ์หรือถังเก็บ ซ่ึงมีต้ังแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เม่ือมีการผลิตก็ย่อมมีการขนส่ง ซ่ึงการขนส่ง
สารเคมีไปในปริมาณมากนั้น อาจจะใช้พาหนะต่างๆ ได้หลายทาง ท้ังทางรถบรรทุก ทางรถไฟ ทางเรือ ทางเคร่ืองบิน หรือ
แม้แต่ทางท่อ เพ่ือเป็นการลดอันตรายและให้ข้อมูลแก่บุคคลท่ัวไปได้เข้าใจถึงอันตรายของสารเคมีท่ีพบเห็นมากข้ึน ปัจจุบันจึง
มีข้อกําหนดรวมถึงกฎหมายต่างๆ ออกมาระบุให้ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย ผู้ใช้ ผู้เก็บรักษา และผู้ขนส่งสารเคมี ต้องติดป้าย
สัญลักษณ์ระบุอันตรายของสารเคมีต่างๆ ไว้ท่ีบรรจุภัณฑ์ หรือท่ีถังเก็บ หรือท่ีพาหนะขนส่ง การทําความเข้าใจความหมายของ
สัญลักษณ์เหล่านี้ไว้บ้าง จึงเป็นสิ่งท่ีดีท่ีจะช่วยให้เกิดความระมัดระวังในการใช้และการขนส่งสารเคมีเหล่านี้มากข้ึน รวมถึงเป็น
ประโยชน์ในการประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์และประเมินอาการพิษของผู้ป่วยท่ีประสบเหตุ ในกรณีท่ีเกิดอุบัติภัย
สารเคมีร่ัวไหล เกิดไฟไหม้ หรือเกิดระเบิดข้ึน ในบทความนี้ จะกล่าวถึงแนวทางการอ่านทําความเข้าใจป้ายระบุอันตรายของ
สารเคมีตามระบบต่างๆ ท่ีได้รับความนิยมบางระบบไว้ในเบื้องต้น  
 
วิธีการระบุสารเคมีท่ีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือถังเก็บ หรือพาหนะขนส่ง ว่ามีสารเคมีชนิดใดอยู่ภายในท่ีเข้าใจได้เป็นอันดับแรกนั้น 
ก็คือการระบุชื่อสารเคมีไว้ท่ีข้างบรรจุภัณฑ์ หรือถังเก็บ หรือพาหนะขนส่งนั่นเอง ซ่ึงการระบุชื่อนี้ เป็นสิ่งท่ีทําให้คนท่ัวไปได้
รับทราบว่ามีสารเคมีใดอยู่ในนั้น แต่สิ่งท่ีควรระลึกถึงไว้อย่างหนึ่งก็คือ ชื่อสารเคมีท่ีเราเห็นอยู่ภายนอก กับสารเคมีท่ีอยู่ภายใน
บรรจุภัณฑ์ หรือถังเก็บ หรือพาหนะขนส่งจริงๆ นั้น อาจมีโอกาสเป็นสารเคมีคนละชนิดกันก็ได้ ถ้าหากมีการติดป้ายระบุผิด 
ไม่ว่าจะโดยความต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม ในกรณีของรถขนส่งสารเคมีนั้น หากมีการลักลอบกระทําการนํารถขนส่งสารเคมีชนิด
หนึ่งไปขนส่งสารเคมีอีกชนิดหนึ่ง สารเคมีท่ีบรรจุอยู่ภายในรถก็อาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับป้ายระบุท่ีติดอยู่ภายนอกรถ
ได้ ข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อนนี้ อาจมีผลต่อการดําเนนิการสําหรับผู้เข้าไปช่วยเหลือและผู้ท่ีดูแลรักษาผู้ประสบอันตรายต่อสารเคมี 
 
อย่างไรก็ตามการระบุแต่เพียงชื่อสารเคมีเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการสื่อความเข้าใจให้คนท่ัวไปได้รับทราบถึงพิษภัย
ของสารเคมีได้ดีเพียงพอ สารเคมีบางตัวมีหลายชื่อ ท้ังชื่อทางเคมีและชื่อทางการค้า ชื่อเหล่านี้อาจไม่สื่อถึงอันตรายให้คน
ท่ัวไปเข้าใจได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ องค์กรท่ีทําหน้าท่ีดูแลและป้องกันอันตรายจากพิษภัยสารเคมีหลายแห่งท่ัวโลก จึงได้ทําการ
กําหนดสัญลักษณ์ระบุอันตรายของสารเคมีไว้ ระบบท่ีได้รับความนิยมในการใช้ในปัจจุบัน ท่ีจะขอกล่าวถึงต่อไป มีดังนี้ 
 
NFPA 704 
National Fire Protection Association 704 Code System [1] 

คือรหัสบอกความรุนแรงในการลุกไหม้ของสารเคมี กําหนดโดยสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อเต็มของ
ระบบรหัส NFPA 704 นี้คือ Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency 
Response กําหนดข้ึนโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้หน่วยกู้ภัยหรือพนักงานดับเพลิงได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีท่ีจะเข้าไปทํา
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การกู้ภัยหรือดับเพลิง ตัวรหัสอยู่ในเคร่ืองหมายรูปเพชรหรือรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด (บางคนจึงเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าเพชรไฟ) 
ดังภาพท่ี 1 ภายในเคร่ืองหมายจะแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ระบบสัญลักษณ์ NFPA 704 
 
สีน้ําเงิน (H) บอกผลต่อสุขภาพ (Health) โดย 
 H4 ผลรุนแรงมาก สัมผัสในภาวะฉุกเฉินทําให้ตายได้ 
 H3 ผลรุนแรง สัมผัสในภาวะฉุกเฉินทําให้เกิดอาการรุนแรงหรือทุพลภาพถาวรได้ 
 H2 ผลปานกลาง สัมผัสในภาวะฉุกเฉินทําให้หมดความสามารถชั่วคราวหรือเกิดอาการตกค้างได้ 
 H1 ผลเล็กน้อย สัมผัสในภาวะฉุกเฉินทําให้เกิดอาการระคายเคือง  
 H0 ไม่มีผลต่อสุขภาพ 
 
สีแดง (F) บอกความไวไฟ (Flammability) โดย 
 F4 ไวไฟมากท่ีสุด Flash point โดยประมาณ ตํ่ากว่า 23 °C 
 F3 ไวไฟมาก Flash point โดยประมาณ อยู่ท่ี 23 – 38 °C  
 F2 ไวไฟปานกลาง Flash point โดยประมาณ อยู่ท่ี 38 – 93 °C  
 F1 ไวไฟน้อย Flash point โดยประมาณ มากกว่า 93 °C  
 F0 ไม่ติดไฟ 
 
สีเหลือง (R) บอกความไม่คงตัว / ความสามารถในการทําปฏิกิริยา (Instability / Reactivity) โดย 
 R4 ความไม่คงตัวสูงมาก ในอุณหภูมิและความดันปกติก็สามารถสลายตัวหรือระเบิดรุนแรงได้เอง 
 R3 ความไม่คงตัวสูง จะสลายตัวหรือระเบิดเมื่อได้รับความร้อนและความดันสูง หรือทําปฏิกิริยากับน้ําระเบิดรุนแรงได้ 
 R2 ความไม่คงตัวปานกลาง มีโอกาสสลายตัวอย่างรุนแรง แต่ไม่ถึงกับระเบิดเม่ือได้รับความร้อนและความดันสูง หรือทํา

ปฏิกิริยากับน้ําเกิดระเบิดได้ 
 R1 ปกติเสถียร แต่อาจทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนถ้าอุณหภูมิสูงหรือความดันสูง หรือทําปฏิกิริยากับน้ําเกิดความร้อนข้ึนได้ 
 R0 สารเสถียร ไม่ทําปฏิกิริยากับสารอ่ืน  
 



32 

สีขาว (W) สัญลักษณ์พิเศษ ความหมายดังนี้ 
 W ทําปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ํา 
 OX เป็นสารออกซิไดส์ (Oxidizer) คือทําปฏิกิริยากับออกซิเจน 
 SA เป็นแก๊สสําลัก (Simple asphyxiant) แก๊สท่ีใช้สัญลักษณ์นี้ได้คือ ไนโตรเจน (Nitrogen), ฮีเลียม (Helium), นีออน 

(Neon), อาร์กอน (Argon), คริปตอน (Krypton), ซีนอน (Xenon) 
 
สัญลักษณ์ NFPA 704 นิยมนําไปใช้ติดไว้ท่ีฉลากข้างบรรจุภัณฑ์สารเคมีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงถังบรรจุสารเคมี
ขนาดใหญ่ และอาจพบได้ข้างรถบรรทุกสารเคมีบางคันด้วย ขอยกตัวอย่างการอ่านสัญลักษณ์ NFPA 704 ที่อาจพบได้ใน
ชีวิตประจําวัน ไว้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างสัญลักษณ์ตามระบบ NFPA 704 ท่ีอาจพบได้ในชีวิตประจําวัน 
 
จากภาพท่ี 2 จะเห็นว่าคนทํางานชายสองท่าน กําลังทํางานอยู่ด้านหน้าถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ มีสัญลักษณ์ NFPA = H3 
F0 R0 และไม่มีสัญลักษณ์พิเศษ แปลความได้ว่าสารเคมีท่ีอยู่ภายในถังบรรจุนี้ น่าจะมีอันตรายต่อสุขภาพค่อนข้างรุนแรง คือ
การสัมผัสในภาวะฉุกเฉินทําให้เกิดอาการรุนแรงหรือทุพลภาพถาวรได้ (H3) เป็นสารไม่ติดไฟ (F0) และเป็นสารเสถียรไม่ทํา
ปฏิกิริยากับสารอ่ืน (R0) 
 
ADR: Orange-coloured plate 
European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ฝร่ังเศส: Accord 
européen relatif au transport international des marchan-dises Dangereuses par Route; ADR) [2] 

ระบบการจัดการ ADR นั้น เป็นข้อตกลงท่ีบังคับใช้อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป ระบบนี้คิดค้นข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ. 1957 และเร่ิมนํามา
บังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 โดยความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ 
และจัดทําข้อตกลงต่างๆ ให้เป็นระเบียบเดียวกัน ซ่ึงมีการกําหนดแนวการปฏิบัติไว้หลายอย่าง เช่น การแบ่งกลุ่มความอันตราย 
การติดป้ายระบุอันตราย ขนาดการบรรจุ มาตรฐานของถังบรรจุ การทดสอบถังบรรจุ เหล่านี้เป็นต้น 
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นอกจากกลุ่มประเทศยุโรปแล้ว มาตรฐานนี้ยังได้รับการยอมรับและมีการใช้อยู่ในกลุ่มประเทศอ่ืน เช่นทางแถบอเมริกาใต้ [3] 
รวมถึงประเทศไทยด้วย [4] ในส่วนท่ีจะกล่าวถึงเกี่ยวกับ ADR ในท่ีนี้ คือการอ่านสัญลักษณ์ระบุอันตรายที่เป็นป้ายสีส้ม 
(Orange-coloured plate) ซ่ึงมักพบติดอยู่ข้างรถบรรทุกสารเคมี ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแผ่นป้ายสีส้มตามระบบ ADR ท่ีพบได้ข้างรถบรรทุกสารเคมี 
 

สัญลักษณ์ป้ายสีส้ม จะพบเป็นป้ายรูปสี่เหลี่ยม ใช้ตัวอักษรสีดําบนพ้ืนสีส้ม ภายในจะแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนจะมี
ชุดตัวเลขอยู่ รวมเป็น 2 ชุดตัวเลข ดังเช่นในภาพตัวอย่าง ชุดตัวเลขด้านบนคือ Hazard Identification Number ส่วนชุด
ตัวเลขด้านล่างคือ UN Number 
 
Hazard Indentification Number เป็นชุดตัวเลข 2 – 3 หลัก ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นอันตรายของสารเคมี โดยระบบ ADR ได้
กําหนดความหมายของตัวเลขแต่ละตัวเอาไว้ดังนี้ 
 

2 มีแก๊สปล่อยออกมาได้ เนื่องจากมีแรงดันหรือปฏิกิริยาทางเคมี 
 Emission of gas due to pressure or to chemical reaction 
3 ของเหลว (หรือไอ) และแก๊สนี้ไวไฟ หรือของเหลวนี้ทําให้เกิดความร้อนได้เอง 
 Flammability of liquids (vapours) and gases or self-heating liquid 
4 ของแข็งนี้ไวไฟ หรือของแข็งนี้ทําให้เกิดความร้อนได้เอง 
 Flammability of solids or self-heating solid 
5 สารออกซิไดส์ (จะทําให้ไฟโหมรุนแรงข้ึน) 
 Oxidizing (fire-intensifying) effect 
6  สารนี้มีความเป็นพิษหรือก่อความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
 Toxicity or risk of infection 
7  สารกัมมันตรังสี 
 Radioactivity 
8  สารกัดกร่อน 
 Corrosivity 
9  สารนี้ก่อความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงได้เอง (เช่น ระเบิด สลายตัว ก่อปฏิกิริยาโพลีเมอร์ 

หลังจากท่ีปล่อยความร้อน เปลวไฟ หรือแก๊สพิษออกมา) 
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Risk of spontaneous violent reaction (e.g. explosion, disintegration and polymerization 
reaction following the release of considerable heat or flammable and/or toxic gases) 

 
 หากอันตรายนั้นๆ มีความรุนแรงอย่างมาก จะทําการระบุเลขซํ้ากันสองคร้ัง (ทําให้บางคนอาจเรียกรหัสชนิดนี้ว่า รหัสเลข

เบิ้ล) เช่น 22, 33, 44  
 แต่หากใช้ตัวเลขระบุอันตรายตัวเดียว ให้ใส่ 0 ลงไปเป็นหลักท่ีสอง เช่น 20, 30, 40 
 รหัสท่ีมีตัวอักษร X นําหน้า หมายถึงสารนี้ทําปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ํา เช่น X323, X338, X423, X80 การจะใช้น้ําดับไฟ

หรือเก็บล้าง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน 
 ชุดรหัส 2 – 3 หลักท่ีมีตัวเลขท้ังกลุ่มเดียวและหลายกลุ่มอยู่ด้วยกัน เช่น 22, 33, 323, 362, 446, 842 แต่ละชุดมี

ความหมายเฉพาะของตัวเอง ดังนี้ 
 

20  asphyxiant gas or gas with no subsidiary risk 
22  refrigerated liquefied gas, asphyxiant 
223  refrigerated liquefied gas, flammable 
225  refrigerated liquefied gas, oxidizing (fire-intensifying) 
23  flammable gas 
239  flammable gas, which can spontaneously lead to violent reaction 
25   oxidizing (fire-intensifying) gas 
26  toxic gas 
263  toxic gas, flammable 
265  toxic gas, oxidizing (fire-intensifying) 
268  toxic gas, corrosive 
30 flammable liquid (flash-point between 23 °C and 60 °C, inclusive) or flammable liquid or 

solid in the molten state with a flash-point above 60 °C, heated to a temperature equal 
to or above its flash-point, or self-heating liquid 

323  flammable liquid which reacts with water, emitting flammable gases 
X323  flammable liquid which reacts dangerously with water, emitting flammable gases 
33   highly flammable liquid (flash-point below 23 °C) 
333  pyrophoric liquid 
X333  pyrophoric liquid which reacts dangerously with water 
336  highly flammable liquid, toxic 
338  highly flammable liquid, corrosive 
X338  highly flammable liquid, corrosive, which reacts dangerously with water 
339  highly flammable liquid which can spontaneously lead to violent reaction 
36  flammable liquid (flash-point between 23 °C and 60 °C, inclusive), slightly toxic, or self-

heating liquid, toxic 
362  flammable liquid, toxic, which reacts with water, emitting flammable gases 
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X362  flammable liquid toxic, which reacts dangerously with water, emitting flammable gases 
368  flammable liquid, toxic, corrosive 
38  flammable liquid (flash-point between 23 °C and 60 °C, inclusive), slightly corrosive or 

self-heating liquid, corrosive 
382  flammable liquid, corrosive, which reacts with water, emitting flammable gases 
X382  flammable liquid, corrosive, which reacts dangerously with water, emitting flammable 

gases 
39   flammable liquid, which can spontaneously lead to violent reaction 
40   flammable solid, or self-reactive substance, or self-heating substance 
423  solid which reacts with water, emitting flammable gases, or flammable solid which reacts 

with water, emitting flammable gases or self-heating solid which reacts with water, 
emitting flammable gases 

X423  solid which reacts dangerously with water, emitting flammable gases, or flammable solid 
which reacts dangerously with water, emitting flammable gases, or self-heating solid which 
reacts dangerously with water, emitting flammable gases 

43   spontaneously flammable (pyrophoric) solid 
X432  spontaneously flammable (pyrophoric) solid which reacts dangerously with water, emitting 

flammable gases 
44   flammable solid, in the molten state at an elevated temperature 
446  flammable solid, toxic, in the molten state, at an elevated temperature 
46   flammable or self-heating solid, toxic 
462  toxic solid which reacts with water, emitting flammable gases 
X462  solid which reacts dangerously with water, emitting toxic gases 
48   flammable or self-heating solid, corrosive 
482  corrosive solid which reacts with water, emitting flammable gases 
X482  solid which reacts dangerously with water, emitting corrosive gases 
50   oxidizing (fire-intensifying) substance 
539  flammable organic peroxide 
55   strongly oxidizing (fire-intensifying) substance 
556  strongly oxidizing (fire-intensifying) substance, toxic 
558  strongly oxidizing (fire-intensifying) substance, corrosive 
559  strongly oxidizing (fire-intensifying) substance, which can spontaneously lead to violent 

reaction 
56   oxidizing substance (fire-intensifying), toxic 
568  oxidizing substance (fire-intensifying), toxic, corrosive 
58   oxidizing substance (fire-intensifying), corrosive 
59  oxidizing substance (fire-intensifying) which can spontaneously lead to violent reaction 
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60  toxic or slightly toxic substance 
606  infectious substance 
623  toxic liquid, which reacts with water, emitting flammable gases 
63  toxic substance, flammable (flash-point between 23 °C and 60 °C, inclusive) 
638  toxic substance, flammable (flash-point between 23 °C and 60 °C, inclusive), corrosive 
639  toxic substance, flammable (flash-point not above 60 °C) which can spontaneously lead 

to violent reaction 
64   toxic solid, flammable or self-heating 
642  toxic solid, which reacts with water, emitting flammable gases 
65   toxic substance, oxidizing (fire-intensifying) 
66   highly toxic substance 
663  highly toxic substance, flammable (flash-point not above 60 °C) 
664  highly toxic solid, flammable or self-heating 
665  highly toxic substance, oxidizing (fire-intensifying) 
668  highly toxic substance, corrosive 
X668  highly toxic substance, corrosive, which reacts dangerously with water 
669  highly toxic substance which can spontaneously lead to violent reaction 
68   toxic substance, corrosive 
69  toxic or slightly toxic substance, which can spontaneously lead to violent reaction 
70   radioactive material 
78   radioactive material, corrosive 
80   corrosive or slightly corrosive substance 
X80  corrosive or slightly corrosive substance, which reacts dangerously with water 
823  corrosive liquid which reacts with water, emitting flammable gases 
83  corrosive or slightly corrosive substance, flammable (flash-point between 23 °C and 60 °C, 

inclusive) 
X83  corrosive or slightly corrosive substance, flammable, (flash-point between 23 °C and 60 °C, 

inclusive), which reacts dangerously with water 
839  corrosive or slightly corrosive substance, flammable (flash-point between 23 °C and 60 °C, 

inclusive) which can spontaneously lead to violent reaction 
X839 corrosive or slightly corrosive substance, flammable (flash-point between 23 °C and 60 °C, 

inclusive), which can spontaneously lead to violent reaction and which reacts dangerously 
with water 

84   corrosive solid, flammable or self-heating 
842  corrosive solid which reacts with water, emitting flammable gases 
85   corrosive or slightly corrosive substance, oxidizing (fire-intensifying) 
856  corrosive or slightly corrosive substance, oxidizing (fire-intensifying) and toxic 
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86   corrosive or slightly corrosive substance, toxic 
88  highly corrosive substance 
X88  highly corrosive substance, which reacts dangerously with water 
883  highly corrosive substance, flammable (flash-point between 23 °C and 60 °C inclusive) 
884  highly corrosive solid, flammable or self-heating 
885  highly corrosive substance, oxidizing (fire-intensifying) 
886  highly corrosive substance, toxic 
X886  highly corrosive substance, toxic, which reacts dangerously with water 
89  corrosive or slightly corrosive substance, which can spontaneously lead to violent reaction 
90 environmentally hazardous substance; miscellaneous dangerous substances 
99  miscellaneous dangerous substance carried at an elevated temperature 

 
สําหรับตัวเลขชุดล่าง คือ UN Number จะเป็นตัวเลข 4 หลัก ตัวเลขชุดนี้กําหนดโดยสหประชาชาติ (United Nations; UN) 
ปัจจุบันกําหนดไว้ตั้งแต่ 0001 ถึงประมาณ 3500 โดยตัวเลขชุดหนึ่งจะหมายถึงสารเคมีหรือกลุ่มของสารเคมีที่มีคุณสมบัติ
คล้ายกันกลุ่มหนึ่ง การดูเลขรหัส UN Number สามารถดูได้จากหนังสือ Recommendations on the transport of 
dangerous goods [5] ท่ีออกโดยสหประชาชาติ หรือในหนังสือ ADR ฉบับเต็ม หรือฐานข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีมีการระบุรหัสเหล่านี้ไว้
ก็ได้ 
 
ตัวอย่างการอ่านแผ่นป้ายสีส้มจากตัวอย่างในภาพที่ 3 นั้น จะพบตัวเลขสองชุดประกอบด้วย Hazard Identification 
Number = 33 หมายถึง เป็นของเหลวไวไฟ และ UN Number = 1203 หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิง สรุปว่าป้ายนี้เป็นป้ายระบุ
อันตรายของน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเอง 

 
Pictogram 
ระบบสัญลักษณ์ภาพระบุอันตรายจากสารเคมี (Pictogram) เป็นระบบที่มีการกําหนดและแนะนําให้ใช้กันโดยหลายองค์กร 
สัญลักษณ์ภาพแบบดังกล่าวนี้มีระบุไว้ ท้ังในหนังสือ Recommendations on the transport of dangerous goods ของ
สหประชาชาติ [5], หนังสือมาตรฐานระบบ ADR ของกลุ่มประเทศยุโรป [2], หนังสือ Emergency response guidebook 
ของกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ [3] และหนังสือมาตรฐานการจัดการสารเคมีตามระบบ Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals (GHS) ของสหประชาชาติ [6] ซ่ึงระบบ GHS นี้ เป็นระบบท่ีสหประชาชาติ
คิดค้นข้ึน เพราะต้องการให้มาตรฐานการจัดแบ่งกลุ่ม และการติดฉลากระบุอันตรายของสารเคมีท่ัวโลกมีความสอดคล้องกัน
มากข้ึน ระบบน้ีเชื่อว่าจะช่วยให้การระบุอันตรายทั้งต่อสุขภาพ อันตรายทางกายภาพ และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ของ
สารเคมีโดยองค์กรในประเทศต่างๆ ตรงกันมากข้ึน ช่วยให้การจัดแบ่งกลุ่มความอันตรายของสารเคมีตรงกัน และช่วยให้การ
สื่อสารข้อมูลความอันตรายของสารเคมีในแต่ละประเทศทําได้ง่ายข้ึน ระบบนี้เร่ิมทําการเผยแพร่มาต้ังแต่ปี ค.ศ. 2003 และมี
การปรับปรุงพัฒนามาเป็นระยะ  
 
เม่ือกล่าวถึงหลักการอ่านสัญลักษณ์ภาพระบุอันตรายจากสารเคมีนั้น แม้ว่าในรายละเอียดของแต่ละระบบท่ีกล่าวมา ใน
รายละเอียดอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่การจัดกลุ่มสารเคมีและภาพท่ีแสดงหลักๆ แล้วคล้ายคลึงกันทุกระบบ คืออ้างอิง
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มาจากการแบ่งกลุ่มความอันตรายของสารเคมี โดยสหประชาชาติ ดังท่ีระบุไว้ในหนังสือ Recommendations on the 
transport of dangerous goods [5] ซ่ึงแบ่งกลุ่มสารเคมีอันตรายออกเป็น 9 กลุ่ม (Class) ดังนี้ 
 
 Class 1   วัตถุระเบิด (Explosives) 
  Division 1.1  วัตถุระเบิดรุนแรง 
  Division 1.2 วัตถุระเบิดเป็นสะเก็ดกระจาย 
  Division 1.3 วัตถุท่ีไหม้ไฟแล้วจะเกิดระเบิดไม่รุนแรง หรือสะเก็ดกระจาย หรือเกิดท้ังสองอย่าง 
  Division 1.4 วัตถุระเบิดไม่รุนแรง 
  Division 1.5  วัตถุท่ีจะระเบิดก็ต่อเม่ือมีการกระตุ้นรุนแรง ระเบิดแล้วรุนแรง 
  Division 1.6  วัตถุท่ีจะระเบิดก็ต่อเม่ือมีการกระตุ้นรุนแรง ระเบิดแล้วไม่รุนแรง 
 Class 2   แก๊ส (Gases) 
  Division 2.1  แก๊สไวไฟ  
  Division 2.2  แก๊สไม่ไวไฟ ไม่เป็นพิษ 
  Division 2.3  แก๊สพิษ 
 Class 3   ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) 
 Class 4  ของแข็งไวไฟ; ของแข็งท่ีลุกไหม้ได้เอง; ของแข็งที่ถูกน้ําแล้วเกิดแก๊สไวไฟ (Flammable solids; 

substances liable to spontaneous combustion; substances which, on contact with water, 
emit flammable gases) 

   Division 4.1 ของแข็งไวไฟ ของแข็งท่ีเกดิปฏิกิริยาด้วยตนเอง หรือระเบิดได้ 
   Division 4.2  ของแข็งท่ีลุกไหม้ได้เอง 
   Division 4.3 ของแข็งท่ีถูกน้ําแล้วเกิดแก๊สไวไฟ 
 Class 5  วัตถุออกซิไดส์และวัตถุอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Oxidizing substance and organic peroxides) 
   Division 5.1  วัตถุออกซิไดส์ 
   Division 5.2  วัตถุอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 
 Class 6   วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ (Toxic and infectious substances) 
   Division 6.1 วัตถุมีพิษ 
   Division 6.2   วัตถุติดเชื้อ 
 Class 7   วัตถุกัมมันตรังสี (Radioactive material) 
 Class 8   วัตถุกัดกร่อน (Corrosive substances) 
 Class 9  วัตถุอ่ืนๆ ท่ีเป็นอันตราย รวมถึงวัตถุท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย (Miscellaneous dangerous 

substances and articles, including envi-ronmentally hazardous substances) 
 
การจากแบ่งกลุ่มสารเคมีอันตรายเป็น 9 กลุ่มใหญ่ๆ โดยสหประชาชาตินี้ ทําให้สามารถแสดงอันตรายของสารเคมีเป็นสัญลักษณ์
ภาพได้ตามกลุ่ม ซ่ึงมีลักษณะดังในภาพท่ี 4 
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         1.1 – 1.3         1.4     1.5          1.6 

 

 
         2.1                      2.2                    2.3 
 

 
    3          4.1      4.2          4.3 

 

 
   5.1          5.2     6.1          6.2 

 

    
   7          8      9    สัญลักษณ์แสดงว่าอุณหภูมิสูง 

 
ภาพที่ 4 แสดงภาพสัญลักษณ์ระบุอันตรายของสารเคมี ตามการแบ่งกลุ่มของสหประชาชาติ 
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ภาพสัญลักษณ์ที่แสดงในภาพที่ 4 นั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ในหนังสือ Recommendations on the transport of 
dangerous goods และหนังสือมาตรฐานระบบ ADR ในหนังสือมาตรฐานอื่นๆ อาจมีรายละเอียดของภาพแตกต่างออกไป
บ้างเล็กน้อย ในบางระบบอาจมีสัญลักษณ์ภาพเพิ่มเติมมากกว่าที่แสดงอยู่นี้ได้ อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์หลักๆ ตามการ
แบ่งกลุ่มสารเคมีท้ัง 9 กลุ่มใหญ่ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับท่ีแสดงนี้ สําหรับในประเทศไทย ก็ได้มีการกําหนดมาตรฐานแนว
ทางการขนส่งและการติดสัญลักษณ์วัตถุอันตรายไว้ โดยใช้หลักการของสหประชาชาตินี้เช่นกัน [7] 

 
ในภาพท่ี 5 เป็นตัวอย่างของสัญลักษณ์ระบุอันตรายสารเคมีท่ีติดไว้ข้างรถบรรทุก ท่ีสามารถพบได้ท่ัวไปตามท้องถนนใน
ประเทศไทย หากใช้ข้อมูลจากระบบการระบุอันตรายสารเคมีแบบต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้พบเห็นก็จะสามารถทําความเข้าใจ
ได้ในเบื้องต้นว่า สารเคมีท่ีอยู่ภายในรถบรรทุกนั้น จะมีลักษณะความอันตรายเป็นอย่างไรบ้าง 
 
จากภาพตัวอย่างในภาพท่ี 5 จะอ่านสัญลักษณ์ระบุอันตรายที่พบได้ดังนี้ ภาพ A. มีชื่อสารเคมีระบุไว้ว่าเป็นไฮโดรเจน Hazard 
Identification Number = 23 หมายถึง แก๊สติดไฟ UN Number = 1049 หมายถึง ไฮโดรเจนภายใต้การอัดความดัน และ 
ภาพสัญลักษณ์ Class 2.1 หมายถึง แก๊สติดไฟ สรุปคือเป็นรถขนแก๊สไฮโดรเจน ซ่ึงเป็นแก๊สไวไฟชนิดหนึ่ง 
 
ภาพ B. Hazard Identification Number = 33 หมายถึง ของเหลวไวไฟมาก UN Number = 1265 หมายถึง เพนเทน และ 
ภาพสัญลักษณ์ Class 3 หมายถึง ของเหลวไวไฟ สรุปเป็นรถขนเพนเทน ซ่ึงเป็นสารกลุ่มปิโตรเคมีชนิดหนึ่ง อยู่ในรูปของเหลว
ไวไฟ 
 
ภาพ C. Hazard Identification Number = 22 หมายถึง แก๊สท่ีถูกอัดเป็นของเหลว เป็นแก๊สสําลักได้ UN Number = 2187 
หมายถึง คาร์บอนไดออกไซด์เหลว และ ภาพสัญลักษณ์ Class 2.2 หมายถึง แก๊สไม่ไวไฟ ไม่เป็นพิษ (โดยตัวเองมากนัก) สรุป
เป็นรถขนคาร์บอนไดออกไซด์เหลว 
 
ภาพ D. มีชื่อสารเคมีระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นไซลีน Hazard Identification Number = 33 หมายถึง ของเหลวไวไฟมาก UN 
Number = 1307 หมายถึง ไซลีน และ ภาพสัญลักษณ์ Class 3 หมายถึง ของเหลวไวไฟ สรุปเป็นรถขนไซลีน ซ่ึงเป็นตัวทํา
ละลายชนิดหนึ่ง และเป็นสารไวไฟ 
 
ภาพ E. ไม่มี Hazard Identification Number แต่มีแผ่นป้ายระบุ UN Number อยู่ 2 แผ่น ระบุเลข 1202 ซึ่งหมายถึง 
น้ํามันเชื้อเพลิง หรือน้ํามันดีเซล หรือน้ํามันร้อน และ 1203 ซ่ึงหมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ และ ภาพสัญลักษณ์ Class 3 
หมายถึง ของเหลวไวไฟ สรุปเป็นรถขนน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ 
 
ภาพ F. ไม่มี Hazard Identification Number มีข้อความระบุเป็น “วัสดุอันตราย” และมีแผ่นป้ายระบุ UN Number อยู่ 2 
แผ่น ระบุเลข 3257 ซ่ึงหมายถึง ของเหลวร้อนไม่ระบุชนิด มีอุณหภูมิมากกว่า 100 °C และ 3258 ซ่ึงหมายถึง ของแข็งร้อนไม่
ระบุชนิด มีอุณหภูมิมากกว่า 240 °C ภาพสัญลักษณ์ Class 9 หมายถึง วัตถุอันตรายอื่นๆ และมีภาพสัญลักษณ์เตือนอุณหภูมิ
สูงติดอยู่ด้วย สรุปเป็นรถขนของเหลวผสมของแข็งชนิดหนึ่งท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก (รถขนยางมะตอย) 
 
ภาพ G. มีชื่อสารเคมีระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ Hazard Identification Number = 80 หมายถึง สารกัดกร่อน 
UN Number = 1824 หมายถึง โซเดียมไฮดรอกไซด์ในรูปสารละลายเป็นของเหลว และ ภาพสัญลักษณ์ Class 8 หมายถึง วัตถุ
กัดกร่อน สรุปเป็นรถขนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) ซ่ึงมีฤทธ์ิกัดกร่อน 
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ภาพ H. มีข้อความระบุเป็น “ก๊าซอันตราย” Hazard Identification Number = 22 หมายถึง แก๊สที่ถูกอัดเป็นของเหลว 
เป็นแก๊สสําลักได้ UN Number = 2187 หมายถึง คาร์บอนไดออกไซด์เหลว และ ภาพสัญลักษณ์ Class 2.2 หมายถึง แก๊สไม่
ไวไฟ ไม่เป็นพิษ (โดยตัวเองมากนัก) สรุปเป็นรถขนคาร์บอนไดออกไซด์เหลว 
 

 A.   B. 
 

 C.   D. 
 

 E.   F. 
 

 G.   H. 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างสัญลักษณ์ระบุอันตรายที่ติดอยู่ข้างรถบรรทุกสารเคมี 
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ทอกซิโดรม (Toxidrome) 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2561 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11 พฤษภาคม 2561 
 
ในงานด้านพิษวิทยาคลินิก (Clinical toxicology) เม่ือบุคลากรทางการแพทย์จะต้องตรวจประเมินผู้ป่วยแรกรับท่ีมีประวัติได้รับ
สารพิษ ความรู้ในเร่ือง “ทอกซิโดรม (Toxidrome)” อาจเป็นตัวช่วยในการตรวจร่างกายเพ่ือสืบค้นหากลุ่มของสารพิษท่ีเป็น
สาเหตุในเบื้องต้นได้ โดยเฉพาะกรณีเม่ือได้รับสารพิษกลุ่มยาหรือสารเสพติดจนเกินขนาด (Overdose) 
 
คําว่า “ทอกซิโดรม” หรือ “กลุ่มอาการพิษ” [ภาษาอังกฤษ “Toxidrome” หรือ “Toxic syndrome”] ในท่ีนี้ หมายถึงกลุ่ม
อาการ (Symptom) และอาการแสดง (Sign) ท่ีเกิดข้ึนอย่างค่อนข้างจําเพาะเจาะจงเนื่องจากการได้รับสารพิษบางกลุ่ม คําว่า 
“Toxidrome” นั้น ถูกเร่ิมใช้โดย Mofenson HC & Greensher J ในราวปี ค.ศ. 1970 [1] ซึ่งมาจากการรวมคําของคําว่า 
“Toxic” กับคําว่า “Syndrome” นั่นเอง 
 
ในการพิจารณาทอกซิโดรมนั้น จะต้องทําการวัดสัญญาณชีพ (Vital signs) และตรวจร่างกายของผู้ป่วยในระบบต่างๆ อย่าง
ละเอียด จากนั้นนําอาการและอาการแสดงท่ีพบหลายๆ อย่างมาพิจารณาร่วมกัน [2] จึงจะสามารถบ่งชี้ได้ในเบื้องต้นว่า สาเหตุ
ของอาการพิษน่าจะมาจากการได้รับสารพิษในกลุ่มใด อาการและอาการแสดงที่มักมีประโยชน์ในการพิจารณา เช่น อาการของ
ระบบประสาทส่วนกลาง คือ สถานะทางจิต (Mental status), อาการของประสาทตา คือ ขนาดรูม่านตา (Pupil size), อาการ
ของระบบทางเดินอาหาร คือ การเคล่ือนท่ีของลําไส้ (Peristalsis), อาการท่ีผิวหนัง คือ ผิวแห้ง (Skin dryness) หรือเหงื่อแตก 
(Diaphoresis), อาการท่ีเย่ือบุ คือ เปียกชื้น (Moistness) หรือแห้ง (Dryness), อาการของระบบปัสสาวะ คือ ปัสสาวะไม่ออก 
(Urinary retention) หรือปัสสาวะราด (Incontinence) เป็นต้น [3] 
 
กลุ่มอาการพิษหลัก (Major toxidromes) ท่ีสามารถพบได้บ่อย คือ Cholinergic toxidrome, Anticholinergic toxidrome, 
Sympathomimetic/Stimulant toxidrome, Opioid/Narcotic toxidrome, และ Sedative/Hypnotic toxidrome [4] 
ข้อมูลในตารางสรุปอาการท่ีมักตรวจพบได้ในทอกซิโดรมแต่ละแบบ 
 
รายละเอียดอาการและสาเหตุของทอกซิโดรมท่ีพบได้บ่อยแต่ละแบบ เป็นดังนี้ [4] 
 
Cholinergic toxidrome 
หัวใจเต้นช้า (Bradycardia), ปัสสาวะออกมาก (Urination), หลอดลมตีบ (Bronchospasm), มีเสมหะในหลอดลม (Bron-
chorrhea), น้ําตาไหล (Lacrimation), อาเจียน (Emesis), ถ่ายเหลว (Diarrhea/defecation), รูม่านตาหด (Miosis), น้ําลายไหล 
(Salivation), เหงื่อออก (Sweating), กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness), กล้ามเนื้อเต้นกระตุก (Muscle fasciculation) 
สารท่ีเป็นสาเหตุ เช่น Organophosphates, Carbamates, Pilocarpine, Muscarinic mushrooms [4] 
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ตาราง สรุปอาการท่ีมักตรวจพบได้ในทอกซิโดรมแต่ละแบบ 
(แหล่งท่ีมา: ดัดแปลงจาก Goldfrank’s toxicologic emergencies, 10th ed. [3]) 
 

Group BP P R T Mental status Pupil size Peristalsis Diaphoresis
Cholinergic ± ± - / ↑ - Normal to depressed ± ↑ ↑ 
Anticholinergic - / ↑ ↑ ± ↑ Delirium ↑ ↓ ↓ 
Sympathomimetic ↑ ↑ ↑ ↑ Agitated ↑ - / ↑ ↑

Opioid/Narcotic ↓ ↓ ↓ ↓ Depressed ↓ ↓ - 
Ethanol or Sedative/Hypnotic ↓ ↓ ↓ - / ↓ Depressed, agitated ± ↓ - 
Withdrawal from opioid ↑ ↑ - - Normal, anxious ↑ ↑ ↑

Withdrawal from ethanol  
or sedative/hypnotic 

↑ ↑ ↑ ↑ Agitated, disoriented 
hallucinations 

↑ ↑ ↑

 

หมายเหตุ BP = ความดันโลหิต (Blood pressure), P = ชีพจร (Pulse), R = การหายใจ (Respiration), T = อุณหภูมิ (Temperature), ↑ = 
เพ่ิมขึ้น, ↓ = ลดลง, ± = อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลง, – = มักไม่เปล่ียนแปลง 
 
Anticholinergic toxidrome 
เย่ือบุแห้ง (Dry mucous membrane), ผิวหนังแห้งแดงร้อน (Flushed/dry/hot skin), มองไม่ชัด (Visual disturbance), 
หัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia), ปัสสาวะไม่ออก (Urinary retention), ท้องผูก (Constipation), ชัก (Seizure), การเคล่ือนท่ี
ของลําไส้ลดลง (Decreased bowel sounds) สารที่เป็นสาเหตุ เช่น Diphenhydramine, Antihistamines, Atropine, 
Antipsychotics, Baclofen, Phenothiazines, Jimson weed, Tricyclic antidepressants [4] 
 
Sympathomimetic/Stimulant toxidrome 
พูดมาก (Excessive speech), การเคล่ือนไหวมาก (Excessive motor activity), สั่น (Tremor), นอนไม่หลับ (Insomnia), 
เบื่ออาหาร (Anorexia), รีเฟล็กซ์ไวกว่าปกติ (Hyperreflexia), ชัก (Seizure), กล้ามเนื้อสูญสลาย (Rhabdomyolysis), หัว
ใจเต้นเร็ว (Tachycardia), การเคล่ือนท่ีของลําไส้มาก (Hyperactive bowel sounds), เหงื่อแตก (Diaphoresis) สารท่ีเป็น
สาเหตุ เช่น Amphetamine, Methamphetamine, Caffeine, Cocaine, Ephedrine, Lysergic acid diethylamide (LSD), 
Methylphenidate, Nicotine, Phencyclidine (PCP) [4] 
 
Opioid/Narcotic toxidrome 
กดการทํางานของระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system depression), กดการหายใจ (Respiratory depression), 
สับสน (Confusion), ง่วงซึม (Somnolence), โคม่า (Coma), หายใจตื้น (Shallow respiration), อัตราการหายใจช้า 
(Bradypnea), หัวใจเต้นช้า (Bradycardia), ความดันโลหิตตํ่า (Hypotension), อุณหภูมิร่างกายลด (Hypothermia), การ
เคลื่อนท่ีของลําไส้ลดลง (Decreased bowel sounds), รีเฟล็กซ์น้อยกว่าปกติ (Hyporeflexia), รูม่านตาหด (Miosis) สารท่ีเป็น
สาเหตุ เช่น Clonidine, Codeine, Buprenorphine, Dextromethorphan, Heroin, Methadone, Morphine, Meperidine, 
Hydrocodone, Oxycodone, Imidazoline eye drops, Tramadol [4] 
 
Sedative/Hypnotic toxidrome 
ทําให้ง่วง (Sedation), กดการทํางานของระบบประสาทส่วนกลางมากขึ้นเรื่อยๆ (Progressive central nervous system 
depression), กดการหายใจเพียงเล็กน้อยหรือไม่กดเลย (Minimal or no respiratory depression), เดินเซ (Ataxia), คลุ้ม
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คลั่ง (Delirium), ประสาทหลอน (Hallucination), ความดันโลหิตตํ่า (Hypotension), หัวใจเต้นช้า (Bradycardia), ตากระตุก 
(Nystagmus), รีเฟล็กซ์น้อยกว่าปกติ (Hyporeflexia), การเคลื่อนท่ีของลําไส้ลดลง (Decreased bowel sounds), อาจรูม่าน
ตาหดหรือรูม่านตาขยายก็ได้ (Miosis or mydriasis) สารที่เป็นสาเหตุ เช่น Anticonvulsants, Benzodiazepines, Barbiturates, 
Ethanol, Methocarbamol, Propoxyphene, Trazodone, Zolpidem, Zaleplon, Eszopiclone [4] 
 
หากพิจารณาจากอาการของทอกซิโดรมแต่ละแบบ ที่มีทั้งอาการส่วนที่คล้ายคลึงและอาการส่วนที่แตกต่างกันแล้ว อาจนํา
อาการที่แตกต่างกันนี้ มาใช้ในการแยกชนิดของทอกซิโดรมท่ีพบก็ได้ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงแผนภูมิในการแยกชนิดของ
ทอกซิโดรมแต่ละแบบโดยใช้อาการที่แตกต่างกัน 
 

 
 

ภาพประกอบ แสดงแผนภูมิในการแยกชนิดของทอกซิโดรมแต่ละแบบโดยใช้อาการท่ีแตกต่างกัน 
(แหล่งท่ีมา: wikipedia.org [5]) 

 
ข้อควรระวังในการนําหลักการเร่ืองทอกซิโดรมไปใช้ในการประเมินผู้ป่วย ท่ีบุคลากรทางการแพทย์จะต้องพึงระลึกไว้เสมอ คือ
อาการที่ระบุไว้สําหรับทอกซิโดรมแต่ละแบบนั้น เป็นอาการท่ีเกิดในกรณีตรงไปตรงมา หรือที่เรียกว่ากรณี “Classic case” 
อย่างไรก็ตามในชีวิตความเป็นจริงนั้น อาการที่ผู้ป่วยแสดงจากการได้รับสารพิษชนิดต่างๆ อาจไม่ตรงไปตรงมาก็ได้ โดยเกิดได้
จากหลายสาเหตุ เช่น การตอบสนองต่อสารพิษของผู้ป่วยแต่ละรายนั้นไม่เหมือนกัน ผู้ป่วยบางรายอาจแสดงอาการเพียงบาง
อาการ ไม่ครบตามอาการของทอกซิโดรมท่ีระบุไว้ท้ังหมด [3] 
 
หรือในบางกรณีผู้ป่วยอาจได้รับสารพิษหลายชนิดที่เป็นคนละกลุ่มกัน (ได้รับสารพิษตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป) ทําให้แสดงอาการ
ของทอกซิโดรมออกมาไม่ชัดเจนหรือทับซ้อนกัน เช่น ผู้ป่วยที่เสพทั้ง Opioid และ Cocaine นั้น อาจมีอาการหัวใจเต้นช้า 
(Bradycardia) เนื่องจากผลของ Opioid แต่เม่ือทําการรักษาโดยให้ยา Naloxone แล้ว อาการพิษของ Cocaine กลับแสดงชัดเจน
ข้ึน ทําให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) หรืออาจหัวใจเต้นเร็วจากภาวะ Naloxone-induced opioid withdrawal 
ก็ได้ กรณีท่ีพบลักษณะซับซ้อนเช่นนี้ การพิจารณาข้อมูลท้ังหมดในภาพรวม ท่ีได้จากการวัดสัญญาณชีพ การซักประวัติ และการ
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ตรวจร่างกายตามระบบต่างๆ โดยละเอียด จะช่วยในการประเมินผู้ป่วยเพ่ือนําไปสู่การวินิจฉัยและการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม
ต่อไป [3] 
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พิษวิทยาอาชีพ 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 31 ตุลาคม 2561 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 ตุลาคม 2561 
 
พิษวิทยาอาชีพ (Occupational toxicology) คือสาขาย่อยหนึ่งของศาสตร์ความรู้ทางด้านพิษวิทยา (Toxicology) ท่ีมุ่งเน้น
การศึกษาและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพของสารพิษที่มีต่อคนทํางาน ซึ่งได้รับสารพิษจากงานที่ทํา [1-2] การศึกษา
ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารพิษนั้น อาจได้ความรู้มาจากการศึกษาในคนทํางานโดยตรง หรือได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง 
หรือจากการศึกษาในหลอดทดลองก็ได้ สาขาวิชานี้แต่เดิมเรียกชื่อว่าวิชา “พิษวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial toxicology)” 
แต่เนื่องจากคําว่า “พิษวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial toxicology)” นั้นจะหมายถึงการศึกษาผลกระทบของสารพิษในงาน
อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันจึงนิยมเปลี่ยนมาเรียกโดยใช้คําว่า “พิษวิทยาอาชีพ (Occupational toxicology)” แทน 
ซ่ึงเป็นคําท่ีมีความหมายครอบคลุมการศึกษาผลกระทบของสารพิษในทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
และภาคบริการ [1] 
 
วิชาพิษวิทยาอาชีพ (Occupational toxicology) เป็นวิชาในกลุ่มพิษวิทยาประยุกต์ (Applied toxicology) ซึ่งใช้ความรู้
พ้ืนฐานทางด้านพิษวิทยาและศาสตร์อ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของคนทํางานโดยเฉพาะ วิชาพิษวิทยาอาชีพจะใช้
การประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้เป็นหลัก ได้แก่ อาชีวสุขศาสตร์ (Occupational hygiene) ใช้ในการประเมิน
ตรวจวัดระดับการสัมผัสสารพิษ และการควบคุมระดับการสัมผัสสารพิษเหล่านั้น, ระบาดวิทยา (Epidemiology) ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพในภาพรวมที่เกิดในคนทํางานหมู่มาก รวมถึงการหาความสัมพันธ์หรือความเป็นสาเหตุ
ของการได้รับสารพิษกับผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น, อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational medicine) ใช้ในการศึกษา
รายละเอียดผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในร่างกายของคนทํางาน และการดูแลรักษาคนทํางานท่ีได้รับสารพิษ, พิษวิทยาเชิง
กฎหมาย (Regulatory toxicology) ใช้ในการออกกฎหมายหรือคําแนะนําทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมสารเคมีท่ี
เป็นพิษในสถานท่ีทํางาน เช่น กฎหมายกําหนดค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางาน เป็นต้น [2] 
 
นักวิชาการที่ศึกษาความรู้ในเรื่องพิษวิทยาอาชีพ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Working 
environment) และเร่ืองการสัมผัส (Exposure) ต่อสิ่งคุกคามทางสุขภาพกลุ่มสารเคมี (Chemical hazard) ในท่ีทํางานเป็น
อย่างดี การสัมผัสสารเคมีในท่ีทํางานนั้นบางครั้งเป็นการสัมผัสสารเคมีพร้อมกันหลายชนิด (Combined exposure) ซ่ึงอาจ
ก่อผลกระทบต่อสุขภาพท่ีแตกต่างไปจากการสัมผัสสารเคมีคร้ังละชนิดเดียว และแม้ว่าวิชาพิษวิทยาอาชีพ จะมุ่งเน้นการศึกษา
ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการได้รับสารเคมีจากการทํางานเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในการใช้ชีวิตประจําวันของคนทํางาน
ย่อมมีโอกาสได้รับสัมผัสสารเคมีจากสาเหตุนอกงาน (Non-occupational exposure) ได้ด้วย ซ่ึงสารเคมีที่ได้รับสัมผัสจาก
สาเหตุนอกงานนี้ อาจเป็นปัจจัยรบกวนในการก่อผลกระทบต่อสุขภาพในคนทํางาน หรือบางครั้งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพได้ง่ายข้ึน ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีนักวิชาการท่ีศึกษาความรู้ในเรื่องพิษวิทยาอาชีพจะต้องนํามาพิจารณา
ด้วยท้ังหมด [2] 
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บทบาทของวิชาพิษวิทยาอาชีพ 
วิชาพิษวิทยาอาชีพมีบทบาทหลายอย่างในการดูแลสุขภาพคนทํางาน บทบาทแรกคือบทบาทในการหาความสัมพันธ์แบบเป็น
สาเหตุ (Causal relationship) ระหว่างสารเคมีท่ีคนทํางานสัมผัสกับการเกิดโรคจากการทํางาน (Occupational disease) 
โดยในอดีตนั้นจะมีการพบความสัมพันธ์ของการสัมผัสสารเคมีกับผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน (Acute effect) เป็น
ส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นผลกระทบที่เห็นได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อองค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยาอาชีพมีมากขึ้น ร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านระบาดวิทยา ทําให้ปัจจุบันนักวิชาการสามารถค้นพบความสัมพันธ์ของการสัมผัสสารเคมีกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเร้ือรัง (Chronic effect) หรือผลกระทบท่ีมีระยะแฝงตัวยาวนาน (Long latency period) ได้เพ่ิม
มากข้ึน [2] ตัวอย่างของผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมีท่ีมีระยะแฝงตัวยาวนาน เช่น การเกิดโรคมะเร็ง (Cancer) เป็นต้น 
 
บทบาทที่มีความสําคัญมากอีกอย่างหนึ่งของวิชาพิษวิทยาอาชีพต่อการดูแลสุขภาพคนทํางาน คือบทบาทในการกําหนดค่า
ขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางาน (Occupational exposure limit; OEL) เพ่ือใช้คุ้มครองคนทํางานไม่ให้ต้องรับสัมผัส
สารเคมีในระดับท่ีสูงเกินไป ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีช่วยในการคุ้มครองสุขภาพของคนทํางาน [2] ในการกําหนดค่าเหล่านี้ 
จะต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านพิษวิทยาอาชีพ ร่วมกับการประยุกต์ความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ 
(Health risk assessment), การประเมินการสัมผัส (Exposure assessment), และพิษวิทยาเชิงกฎหมาย (Regulatory 
toxicology) ในการดําเนินการ 
 
บทบาทอีกด้านหนึ่งคือบทบาทในการเฝ้าระวังสุขภาพของคนทํางาน (Worker health surveillance) ท่ีมักทําโดยการติดตาม 
(Monitoring) ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนทํางาน ท้ังการติดตามข้อมูลการสัมผัส (Exposure monitoring) ซ่ึงต้องใช้
ความรู้ทางด้านอาชีวสุขศาสตร์ (Occupational hygiene) ในการตรวจวัดระดับสิ่งคุกคาม และการติดตามข้อมูลด้านสุขภาพ 
(Health monitoring) ซ่ึงต้องใช้การตรวจสุขภาพของคนทํางาน บทบาทของวิชาพิษวิทยาอาชีพ จะมีในแง่เป็นองค์ความรู้
พื้นฐานด้านผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมี ที่ช่วยให้นักอาชีวสุขศาสตร์เลือกเทคนิคการตรวจวัดระดับ
สารเคมีได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพสามารถเลือกวิธีการตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพของสารเคมีท่ีกําลังสนใจ 
 
อีกบทบาทหนึ่งของวิชาพิษวิทยาอาชีพ คือบทบาทในแง่เป็นข้อมูลท่ีช่วยในการดูแลรักษาคนทํางานท่ีได้รับสารพิษจนเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพขึ้นแล้ว ซึ่งในการดูแลรักษาคนทํางานที่ได้รับสารพิษนั้น แพทย์ผู้ทําการรักษาจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้
ทางการแพทย์หลายสาขา เช่น พิษวิทยาคลินิก (Clinical toxicology), อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational medicine), เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (Emergency medicine), และเวชบําบัดวิกฤต (Critical care medicine) ในการตรวจร่างกายและดูแลรักษาผู้ป่วย 
โดยมีองค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยาอาชีพเป็นความรู้พ้ืนฐาน 
 
ค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางาน 
ค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางาน (Occupational exposure limit; OEL) คือระดับความเข้มข้นสูงสุดท่ียอมรับได้
ของสารเคมีในสถานท่ีทํางาน (Workplace) [หมายเหตุ อาจใช้คําว่า “ในสภาพแวดล้อมการทํางาน” หรือ “ในสิ่งแวดล้อม
การทํางาน” (ท้ังสองคํามาจากคําภาษาอังกฤษคําเดียวกันคือ “Working environment”) หรือคําว่า “ในบรรยากาศการ
ทํางาน (Working atmosphere)” แทนก็ได้] ซ่ึงเชื่อว่าจะทําให้คนทํางานส่วนใหญ่ที่สัมผัสสารเคมีนั้นเป็นประจําตลอดช่วง
ชีวิตการทํางาน มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางานนี้มักจะกําหนดเป็นค่าความเข้มข้นของ
สารเคมีในอากาศ (Air) เนื่องจากเชื่อว่าช่องทางการสัมผัสสารเคมีในสถานท่ีทํางานท่ีเป็นช่องทางหลักนั้นเกิดข้ึนผ่านการสูดดม
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สารเคมีในอากาศเข้าสู่ทางเดินหายใจ (Inhalation) อย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงช่องทางการสัมผัสอ่ืนๆ เช่น การสัมผัสผ่าน
การดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง (Dermal absorption) บางคร้ังก็จะถูกนํามาพิจารณาด้วยเช่นกัน [3] 
 
การกําหนดค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางาน (Occupational exposure limit; OEL) เป็นหัวข้อท่ีสําคัญมากและ
เป็นเอกลักษณ์ของงานด้านพิษวิทยาอาชีพ ท่ีแตกต่างไปจากงานด้านพิษวิทยาสาขาอื่นๆ การดําเนินงานด้านการกําหนดค่า
ขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานที่ทํางานนั้น ได้มาจากการรวบรวมความรู้ทางด้านพิษวิทยาของผลกระทบต่อสุขภาพของ
สารเคมีท่ีสนใจ (โดยอาจได้ข้อมูลมาจากคนทํางานโดยตรง ไม่ว่าจะในรูปแบบรายงานผู้ป่วยหรือการทดลองในคนทํางาน หรือ
ได้ข้อมูลผลกระทบมาจากสัตว์ทดลองหรือหลอดทดลองแล้วทําการอนุมานถึงพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในคนทํางานได้จริง) ข้อมูลที่มี
ความสําคัญมาก คือข้อมูลของขนาดการสัมผัสที่ตํ่าที่สุดที่เริ่มก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในคนทํางาน (หรือบางครั้งอาจ
เป็นขนาดการสัมผัสที่สูงที่สุดที่ยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในคนทํางาน แล้วแต่ข้อมูลทางวิชาการที่มี) เมื่อคณะ
นักวิชาการพิจารณาข้อมูลด้านพิษวิทยาเหล่านี้ ร่วมกับการใช้ความรู้ในด้านการประเมินการสัมผัส (Exposure assessment) 
จะทําให้สามารถตัดสินใจกําหนดค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางานออกมาได้ อย่างไรก็ตามในกระบวนการกําหนดค่า
ขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางานนั้น บ่อยคร้ังจะมีการพิจารณาในเร่ืองของนโยบายเข้ามาร่วมด้วย [2] การพิจารณาใน
เร่ืองนโยบายท่ีอาจมีผลต่อการกําหนดค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางานก็เช่น ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีในการ
ลดระดับสารเคมีในสถานที่ทํางานที่มีในปัจจุบัน ความคุ้มค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหากทําการลดระดับ
สารเคมีให้ถึงระดับท่ีกําหนด เป็นต้น 
 
ค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีท่ีกําหนดข้ึนนี้ เม่ือผ่านกระบวนการผลักดันทางด้านกฎหมาย ในหลายประเทศจะกําหนดออกมาเป็น
ค่ามาตรฐาน (Standard value) หรือค่าขีดจํากัด (Limit value) ท่ีมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ซ่ึงสถานประกอบการจะต้อง
ปฏิบัติตาม โดยการควบคุมระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางานของตนไม่ให้เกินค่าท่ีกําหนด ในกระบวนการผลักดันทางกฎหมายนั้น 
ข้อมูลทางวิชาการท่ีได้จากคณะนักวิชาการ มักจะต้องผ่านการพิจารณาและลงความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่าย เช่น 
ฝ่ายการเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ก่อนจะกําหนดออกมาเป็น
กฎหมายได้ ซ่ึงนักวิชาการทางด้านพิษวิทยาอาชีพจะต้องใช้การประยุกต์ความรู้ในเรื่องพิษวิทยาเชิงกฎหมาย (Regulatory 
toxicology) ในการดําเนินการนี้ ตัวอย่างของค่าขีดจํากัดที่กําหนดเป็นกฎหมายบังคับใช้ เช่น ค่า Permissible exposure 
limit (PEL) ท่ีกําหนดโดยองค์กร Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ต้น [2] 
 
นอกจากการกําหนดออกมาเป็นกฎหมายแล้ว ค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางานอาจถูกเผยแพร่ออกมาในรูปของค่า
แนะนํา (Recommended value) หรือค่าอ้างอิง (Reference value) หรือค่ามาตรฐาน (Standard value) หรือค่าขีดจํากัด 
(Limit value) ทางด้านวิชาการ [หมายเหตุ จะเรียกอย่างไรนั้นข้ึนกับแต่ละองค์กรผู้เผยแพร่จะเรียก] โดยหน่วยงานผู้เผยแพร่
จะเป็นองค์กรทางด้านวิชาการต่างๆ ค่าท่ีเป็นคําแนะนําทางวิชาการเหล่านี้ ถือเป็นมาตรฐานท่ีองค์กรทางด้านวิชาการแนะนํา
ให้แก่สังคม ซ่ึงการปฏิบัติตามเป็นไปโดยความสมัครใจ ส่วนใหญ่ค่าท่ีกําหนดออกมาในรูปแบบคําแนะนําทางวิชาการ มักจะมี
ระดับของค่าขีดจํากัดท่ีกําหนดตํ่ากว่าค่าท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมาย มักมีการปรับปรุงบ่อยกว่า และการปรับปรุงตรงตามหลัก
วิชาการ [2] ตัวอย่างของค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานที่ทํางานที่เป็นคําแนะนําทางวิชาการ เช่น ค่า Threshold limit 
value (TLV) ขององค์กร American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น [3] 
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รูปแบบของค่า OEL 
ค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางาน (Occupational exposure limit; OEL) ท่ีกําหนดโดยแต่ละประเทศ แต่ละองค์กร 
แม้ว่าจะมีชื่อเรียกต่างกัน แต่มักมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน (เนื่องจากพิจารณามาจากหลักการเดียวกัน) คือมักจะกําหนดเป็นค่า
ขีดจํากัดการสัมผัส 3 รูปแบบ ได้แก่ (1.) Time-weighted average (TWA) เป็นค่าขีดจํากัดของค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีใน
สถานท่ีทํางาน สําหรับคนทํางานในลักษณะปกติ (ส่วนใหญ่จะหมายถึงการทํางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ซ่ึงค่านี้จะเน้นท่ีการปกป้องการสัมผัสสารเคมีตลอดช่วงระยะเวลาของการทํางาน (2.) Short-term exposure limit 
(STEL) เป็นค่าขีดจํากัดของค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ (ส่วนใหญ่มักกําหนดไว้ท่ีเวลานาน 
15 นาที แต่อาจมีการกําหนดไว้เป็นระยะเวลาอื่นก็ได้) ค่านี้จะเน้นที่การปกป้องการสัมผัสสารเคมีในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
เนื่องจากสารเคมีบางชนิดสามารถก่อผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลันได้อย่างมีนัยสําคัญ [3] โดยค่านี้อาจถูกกําหนดขึ้น
เพื่อเป็นการเสริมไปกับค่า TWA ก็ได้ โดยในกรณีที่มีการกําหนดไว้ทั้งค่า TWA และ STEL นั้น ตลอดช่วงระยะเวลาในการ
ทํางาน ค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีท่ีตรวจวัดได้จะต้องไม่เกินค่า TWA และค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา 15 นาที จะต้องไม่มีช่วงเวลาใดเลย
ท่ีสูงเกินค่า STEL จึงจะถือว่าคนทํางานมีความปลอดภัย (3.) Ceiling (C) หรือ “ค่าเพดาน” เป็นค่าขีดจํากัดที่กําหนดว่า
ระดับสารเคมีในสถานที่ทํางานนั้นจะต้องไม่มีช่วงใดเลยที่เกินกว่าค่านี้ตลอดระยะเวลาการทํางาน เป็นค่าที่กําหนดเพื่อเน้น
ปกป้องคนทํางานจากการสัมผัสสารเคมีท่ีสามารถกอ่ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลันได้เช่นเดียวกับค่า STEL โดยสารเคมี
ท่ีมีการกําหนดค่าขีดจํากัดเป็นค่า C นี้ มักเป็นสารเคมีที่สามารถทําการตรวจวัดระดับโดยใช้อุปกรณ์ที่แสดงผลการตรวจวัด
แบบตามเวลาจริง (Real-time monitoring device) ได้ [2] เช่น อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ระดับแก๊สแบบแสดงผลตามเวลาจริง 
(Real-time gas analyzer) 
 
สรุปได้ว่าค่า OEL ไม่ว่ากําหนดโดยประเทศใด หรือองค์กรใด มักจะกําหนดเอาไว้ใน 3 รูปแบบ คือ TWA, STEL, และ C เป็น
หลัก รายละเอียดของหลักการพ้ืนฐานในการกําหนดค่า TWA, STEL, และ C อาจแตกต่างกันไปได้บ้างในแต่ละประเทศหรือ
แต่ละองค์กร เช่น ค่า TWA ท่ีกําหนดโดยองค์กร OSHA และองค์กรอ่ืนๆ ส่วนใหญ่นั้น จะมาจากแนวคิดพ้ืนฐานเพื่อปกป้อง
คนทํางานท่ีทํางานเป็นเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน (8-hour workday) แต่ค่า TWA ท่ีกําหนดโดยองค์กร National Institute 
for Occupational Safety and Health (NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มาจากแนวคิดพ้ืนฐานเพื่อปกป้องคนทํางานท่ี
ทํางานเป็นเวลาไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน (10-hour workday) [4] ซ่ึงถือว่าแตกต่างไปจากหลักแนวคิดขององค์กรทางวิชาการ
อ่ืนๆ เล็กน้อย 
 
นอกจากค่า TWA, STEL, และ C แล้ว บางองค์กรอาจมีการกําหนดค่า OEL ในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นได้อีก เช่น องค์กร 
OSHA มีการกําหนดค่า Acceptable maximum peak (อาจเรียกโดยย่อว่าค่า “Peak” หรือ “ค่าระดับยอดสุด” หรือ 
“ค่าทะลุเพดาน”) ซ่ึงเป็นค่าขีดจํากัดท่ี “ยกเว้น” ให้ระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางานสามารถสูงเกินค่า C ได้เป็นระยะเวลาส้ันๆ 
ตามเวลาท่ีองค์กร OSHA กําหนดอนุญาตเอาไว้ (เช่น 5 นาทีในทุกๆ 3 ชั่วโมง) แต่ระดับสารเคมีท่ีเกินค่า C นั้นจะต้องห้ามสูง
เกินระดับของค่า Acceptable maximum peak [4] การกําหนดค่า Acceptable maximum peak นี้ ถือว่าเป็นการ
กําหนดค่าในรูปแบบท่ีพิเศษไปกว่าขององค์กรอ่ืนๆ 
 
ค่า OEL ในประเทศต่างๆ 
ประวัติศาสตร์ในการกําหนดค่า OEL ให้กับสารเคมีชนิดต่างๆ นั้นมีมานานนับร้อยปีแล้ว เร่ิมต้ังแต่ปี ค.ศ. 1883 การทดลอง
โดย Max Gruber แห่งสถาบัน Hygienic Institute at Munich เป็นคนแรกท่ีได้พยายามหาค่าระดับสารคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(Carbon monoxide) ท่ีสัมผัสได้อย่างปลอดภัย ด้วยการทําการทดลองในไก่และกระต่าย [5] หลังจากนั้นนักวิชาการมีความ
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พยายามในการหาค่าระดับปลอดภัยของสารเคมีต่างๆ เพ่ิมอีกหลายชนิด และเกิดการรวบรวมเป็นตารางค่าขีดจํากัดของระดับ
สารเคมีท่ีปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน เช่น ตารางรวบรวมค่า TLV ขององค์กร ACGIH เป็นต้น การกําหนดค่า TLV ขององค์กร 
ACGIH นั้น เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1942 และทําการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา ซึ่งถือว่าองค์กร ACGIH เป็นองค์กร
เก่าแก่องค์กรแรกๆ ท่ีทําการกําหนดค่า OEL ให้กับสารเคมีชนิดต่างๆ [5] ส่วนในการกําหนดค่า OEL บังคับใช้เป็นกฎหมายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เกิดข้ึนในอีกราว 30 ปีต่อมา เม่ือรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Congress) ได้
ผ่านกฎหมายให้องค์กร OSHA ทําการกําหนดค่า PEL ข้ึนในราวปี ค.ศ. 1970 [5] 
 
ชื่อท่ีใช้เรียกค่า OEL นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและแต่ละองค์กรผู้เผยแพร่ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่า OEL 
ท่ีกําหนดเป็นกฎหมายคือค่า Permissible exposure limit (PEL) ซ่ึงทําการกําหนดโดยองค์กร OSHA (เป็นหน่วยงานของ
รัฐบาลในสังกัด Department of Labor) นอกจากนี้ยังมีค่า OEL ที่เป็นคําแนะนําทางวิชาการเผยแพร่โดยองค์กรอื่นๆ อีก
หลายแห่ง ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงมีหลายองค์กร เช่น ค่า Recommended exposure limit (REL) ซึ่งเผยแพร่โดย
องค์กร NIOSH (เป็นหน่วยงานของรัฐบาลอยู่ภายใต้ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ในสังกัด 
Department of Health and Human Services), ค่า Threshold limit value (TLV) ซ่ึงเผยแพร่โดยองค์กร American 
Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH), ค่า Workplace environmental exposure level 
(WEEL) ซ่ึงเผยแพร่โดยองค์กร American Industrial Hygiene Association (AIHA) ร่วมกับ Occupational Alliance for 
Risk Science (OARS) [6] เป็นต้น 
 
ในประเทศเยอรมัน ค่า OEL ท่ีกําหนดเป็นกฎหมายคือค่า Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) [ภาษาอังกฤษ: Occupational 
exposure limit] ค่านี้ถูกกําหนดขึ้นตามกฎหมาย GefStoffV [ภาษาอังกฤษ: German Hazardous Substances 
Ordinance] โดยคณะกรรมการชื่อ Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) [ภาษาอังกฤษ: Committee on Hazardous 
Substances] [7] ส่วนค่า OEL ที่เป็นคําแนะนําทางวิชาการ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคือค่า Maximale 
Arbeitsplatz-Konzentration (MAK) [ภาษาอังกฤษ: Maximum concentrations at the workplace] เผยแพร่โดย
องค์กร Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) [ภาษาอังกฤษ: German Research Foundation] [8] ค่า AGW ท่ี
กําหนดตามกฎหมายเยอรมันนั้น ส่วนหนึ่งก็นําข้อมูลมาจากค่า MAK ท่ีกําหนดโดยองค์กร DFG นั่นเอง [7] 
 
ในประเทศอ่ืนๆ ก็มีการกําหนดค่า OEL ไว้และมีชื่อเรียกต่างๆ กันไป เช่น สหราชอาณาจักรมีการกําหนดค่า OEL ตามกฎหมาย
ในชื่อ Workplace exposure limit (WEL) โดยหน่วยงาน Health and Safety Executive (HSE) ซึ่งกําหนดขึ้นตาม
กฎหมาย Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) [9], ในประเทศออสเตรเลีย มีการ
กําหนดค่า Workplace exposure standards for airborne contaminants โดยหน่วยงาน Safe Work Australia 
ตามกฎหมาย Work Health and Safety (WHS) Act [10], ส่วนในประเทศสิงคโปร์ มีการกําหนดค่า OEL ในชื่อว่า 
Permissible exposure level (PEL) ซ่ึงกําหนดไว้ตามกฎหมาย Workplace Safety and Health (General Provisions) 
Regulations [11] ดังนี้เป็นต้น 
 
สําหรับประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union; EU) นั้น มีการกําหนดค่า OEL ในระดับระหว่างประเทศไว้
โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission; EC) ซึ่งมอบหมายให้คณะผู้เชี่ยวชาญ Scientific Committee for 
Occupational Exposure Limits (SCOEL) จัดทําค่า OEL ข้ึนมา ก่อนจะนํามาพิจารณาและประกาศใช้ โดยค่า OEL ของ 
EU ท่ีประกาศใช้จะมีหลายแบบ หากเป็น Indicative occupational exposure limit value (IOELV) จะเป็นค่าแนะนํา
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ทางวิชาการ ไม่ได้มีผลบังคับกับประเทศสมาชิก (Non-binding) แต่ในการท่ีประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะทําการกําหนดค่า 
OEL ของประเทศตนเอง แนะนําให้นําค่า IOELV นี้มาพิจารณาเทียบเคียงด้วย อีกแบบหนึ่งคือค่า Binding occupational 
exposure limit value (BOELV) ค่านี้มักจะกําหนดใช้ในสารท่ีมีอันตรายสูง เช่น สารท่ีเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม (Genotoxic) 
ก่อมะเร็ง (Carcinogenic) หรือก่อผลกระตุ้นการแพ้ผ่านทางระบบหายใจ (Respiratory sensitizing effect) [12] ค่า BOELV 
เป็นค่าท่ีมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิก ทําให้ประเทศสมาชิกจะต้องกําหนดค่า OEL ของประเทศตนเองไม่ให้เกินระดับของ
ค่า BOELV นี้ [2,12] โดยในการประกาศใช้ค่า BOELV นั้น EC จะต้องนําค่าท่ี SCOEL เสนอแนะ มาผ่านการรับฟังความเห็น
จากหลายภาคส่วน และมีการพิจารณาถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic factors) และความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคในการนํามาปฏิบัติ (Technical feasibility) ด้วย 
 
เกี่ยวกับฐานข้อมูลค่า OEL ของประเทศต่างๆ นั้น ในเว็บไซต์ขององค์กร Institut für Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) [ภาษาอังกฤษ: Institute for Occupational Safety and Health of the 
German Social Accident Insurance] ประเทศเยอรมัน ได้มีการรวบรวมค่า OEL ของหลายประเทศทั่วโลกเอาไว้เป็น
ฐานข้อมูล ในชื่อว่าฐานข้อมูล “GESTIS” ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลท่ีสามารถเข้าดูได้ฟรี (http://limitvalue.ifa.dguv.de/) [13] 
 
ค่า OEL ในประเทศไทย 
สําหรับประเทศไทยนั้น มีการกําหนดค่า OEL เอาไว้ตามกฎหมายเช่นกัน โดยกฎหมายฉบับแรกท่ีมีการกําหนดค่า OEL บังคับ
ใช้ในประเทศไทยคือ “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)” (ลง
วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520) [14] ซ่ึงเป็นประกาศกระทรวงท่ีออกตาม “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103” (ลงวันท่ี 16 
มีนาคม พ.ศ. 2515) [15] อันเป็นกฎหมายแม่บททางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับแรกของประเทศไทย เนื้อหา
ของ “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)” นั้น มีการกําหนดค่า
ขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางานเอาไว้ 121 ชนิด โดยแบ่งเป็นท้ังหมด 4 ตาราง (ตารางหมายเลข 1 จํานวน 72 ชนิด, 
ตารางหมายเลข 2 จํานวน 24 ชนิด, ตารางหมายเลข 3 จํานวน 21 ชนิด, และตารางหมายเลข 4 จํานวน 4 ชนิด [14]) ค่า OEL 
ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายฉบับนี้ เท่ากันกับค่า PEL ที่องค์กร OSHA กําหนดเพื่อใช้ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในเวลานั้น 
 
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)” ถูกนํามาบังคับใช้และ
อ้างอิงมาอย่างยาวนานราว 34 ปี (ต้ังแต่ พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2554) โดยไม่ได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม แม้ว่าในปี พ.ศ. 2541 จะ
มีการออกกฎหมายแม่บททางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับถัดมาคือ “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541” [16] มาทดแทน “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103” แต่ “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยใน
การทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)” ยังคงถูกบังคับใช้โดยอนุโลมตามมาตรา 166 ในบทเฉพาะกาลของ “พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541” [16] 
 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2554 มีการออกกฎหมายแม่บททางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยฉบับใหม่คือ 
“พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554” [17] ขึ้นมาบังคับใช้ ทําให้ 
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)” ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูก
อ้างอิงมาอย่างยาวนานนั้นถูกยกเลิกโดยปริยาย [18] [หมายเหตุ อธิบายการ “ถูกยกเลิกโดยปริยาย” ในท่ีนี้เกิดข้ึนเนื่องจาก
กฎหมายแม่บทคือ “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103” นั้นถูกยกเลิกไปแล้วต้ังแต่ท่ีมีการออก “พระราชบัญญัติคุ้มครอง
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แรงงาน พ.ศ. 2541” แต่ “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)” 
ซ่ึงเป็นกฎหมายบริวารของ “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103” นั้นยังถูกบังคับใช้ต่อมาโดยอนุโลมตามมาตรา 166 ในบท
เฉพาะกาลของ “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541” แต่ครั้นเมื่อมีการออกกฎหมายแม่บททางด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยฉบับใหม่คือ “พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554” 
ขึ้น ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่มีบทบัญญัติให้บังคับใช้กฎหมายบริวารของ “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103” อีก
ต่อไป ทําให้ “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)” นั้นถูกยกเลิก
ไปโดยปริยาย] และเนื่องจากยังไม่มีการออกกฎหมายค่า OEL มาบังคับใช้ตามกฎหมายแม่บทฉบับใหม่คือ “พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554” จึงทําให้ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2560 นั้น 
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายค่า OEL บังคับใช้กับสถานประกอบการ 
 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการออกกฎหมายค่า OEL ฉบับใหม่ ท่ีออกตาม “พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554” มาบังคับใช้ คือ “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัด
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย” (ลงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560) [19] กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหากําหนดค่าขีดจํากัดระดับ
สารเคมีในสถานท่ีทํางานเอาไว้ทั้งหมด 324 ชนิด โดยระดับค่า OEL ที่กําหนดส่วนใหญ่ จะเท่ากับค่า PEL ที่องค์กร OSHA 
กําหนดเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลานั้น 
 
สําหรับค่า OEL ท่ีเป็นคําแนะนําทางวิชาการในประเทศไทย มีการกําหนดคําแนะนําไว้เช่นกัน ตัวอย่างเช่นค่า Thai exposure 
limits (TEL) ท่ีเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้น [20] 
 
Biological monitoring 
อีกรูปแบบหนึ่งของค่าขีดจํากัดระดับสารเคมีในสถานท่ีทํางาน (Occupational exposure limits; OEL) ท่ีสามารถพบได้บ่อย 
นอกเหนือไปจากค่าระดับความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ (Air) แล้ว ก็คือค่าระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological marker 
หรือ Biomarker) ของสารเคมีในร่างกายคนทํางาน ท่ีได้จากการติดตามทางชีวภาพ (Biological monitoring) [21] โดยคําว่า 
“ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological marker หรือ Biomarker)” ในท่ีนี้ อาจจะเป็นระดับสารเคมีชนิดท่ีสนใจนั้นในร่างกายของ
คนทํางาน หรือเป็นสารเมตาโบไลต์ (Metabolite) ของสารเคมีชนิดที่สนใจ (สารเมตาโบไลต์คือสารเคมีชนิดอื่นที่เกิดขึ้นมา
จากการเปลี่ยนสภาพของสารเคมีชนิดที่สนใจ เมื่อสารเคมีชนิดที่สนใจเข้าไปในร่างกายของคนทํางาน) หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีววิทยา หรือสรีรวิทยาในร่างกายคนทํางานท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากได้รับสัมผัสสารเคมีชนิดท่ีสนใจก็ได้ 
ตัวอย่างทางชีวภาพท่ีนิยมนํามาใช้ในการตรวจระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ เช่น เลือด (Blood) ปัสสาวะ (Urine) และลมหายใจ
ออก (Exhaled air) เป็นต้น [2] 
 
ค่า OEL ท่ีเป็นค่าระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในร่างกายคนทํางาน ส่วนใหญ่จะมีการกําหนดไว้ในระดับเป็นคําแนะนําทางวิชาการ 
มากกว่าจะออกมาเป็นกฎหมายบังคับ โดยค่าระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในร่างกายคนทํางานท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง [21] 
คือค่า Biological exposure indices (BEI) ท่ีเผยแพร่โดยองค์กร ACGIH แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา [3] และค่าในกลุ่ม 
Beurteilungswerte in biologischem Material (BW) [ภาษาอังกฤษ: Assessment values in biological material] ซ่ึง
ค่าท่ีสําคัญคือค่า Biologischer Arbeitsstoff-Toleranz-Wert (BAT) [ภาษาอังกฤษ: Biological tolerance values] ท่ี
เผยแพร่โดยองค์กร DFG แห่งประเทศเยอรมัน [8] 
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นอกจากค่า BEI ขององค์กร ACGIH และค่า BAT ขององค์กร DFG แล้ว ยังมีการกําหนดค่าระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพโดย
องค์กรอ่ืนๆ อีก เช่น ค่า Biological limit value (BLV) สําหรับใช้ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป [2] และสําหรับในประเทศ
ไทยนั้นมีค่า Thai biological markers (TBM) เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 [20] 
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Acetaldehyde 
เรียบเรียงโดย นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ 
วันท่ีเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2555 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 14 สิงหาคม 2561 
 
ชื่อ อะเซตาลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ||||| ชื่ออื่น Ethanal, Ethyl aldehyde, Acetic aldehyde, Aldehyde C 
สูตรโมเลกุล C2H4O ||||| น้ําหนักโมเลกุล 44.05 ||||| CAS Number 75-07-0 ||||| UN Number 1089 
ลักษณะทางกายภาพ ของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยได้ ถ้าอุณหภูมิสูงอาจอยู่ในรูปแก๊สไม่มีสี มักมีกลิ่นฉุนจัด แต่ถ้าเจือจางจะเป็น
กลิ่นคล้ายผลไม้ (Fruity odor) ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ติดไฟได้ [1-2] 
คําอธิบาย อะเซตาลดีไฮด์เป็นสารเคมีท่ีสามารถพบได้ในธรรมชาติ เช่น ในน้ํา ในอากาศ ผสมอยู่ในเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
และในอาหารบางชนิด สารเคมีนี้สามารถเกิดข้ึนได้เองในร่างกายมนุษย์ เนื่องจากเป็นสารเมตาโบไลต์ของเอทานอลและน้ําตาล 
ในทางอุตสาหกรรม สารเคมีชนิดนี้ถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เพ่ือเป็นสารตัวกลางในการสังเคราะห์สารเคมีชนิดอ่ืน และ
ยังถูกใช้ในกระบวนการทางเคมีในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกหลายอย่าง พิษของอะเซตาลดีไฮด์ท่ีสําคัญคือทําให้เกิดอาการระคาย
เคือง ส่วนการสัมผัสในระยะยาวท่ีสัมพันธ์กับการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ จะทําให้เกิดมะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งของ
ทางเดินอาหารและทางเดินหายใจส่วนบน (ช่องปาก, คอหอย, และกล่องเสียง) 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2014): C = 25 ppm [3] ||||| NIOSH REL: Ca (พิจารณาเห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็ง), 
IDLH = Ca [2,000 ppm] [4] ||||| OSHA PEL: TWA = 200 ppm (360 mg/m3) [4] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): TWA = 200 ppm [5] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2014): ไม่ได้กําหนดไว้ [3] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: Acetaldehyde = Group 2B (อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) [6], Acetaldehyde 
associated with consumption of alcoholic beverages (อะเซตาลดีไฮด์ที่สัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ซ่ึงหมายถึงอะเซตาลดีไฮด์ท่ีพบปะปนในเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และอะเซตาลดีไฮด์ท่ีเกิดข้ึนในร่างกายเนื่องจากเป็นสารเมตาโบไลต์
ของเอทานอล) = Group 1 (ยืนยันว่าเป็นสภาพการณ์ท่ีก่อมะเร็งในมนุษย์) โดยชนิดของมะเร็งท่ีองค์กร IARC ยืนยันว่าสามารถ
เกิดจากสภาพการณ์นี้ได้คือมะเร็งหลอดอาหาร (Esophagus) และมะเร็งของทางเดินอาหารและทางเดินหายใจส่วนบน (Upper 
aerodigestive tract) ซ่ึงหมายถึงส่วนช่องปาก (Oral cavity) คอหอย (Pharynx) และกล่องเสียง (Larynx) [7] ||||| ACGIH 
Carcinogenicity (2014): A2 (สงสัยจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) 
แหล่งท่ีพบ อะเซตาลดีไฮด์เป็นสารท่ีปกติสามารถพบได้เองในธรรมชาติ เกิดข้ึนจากการปฏิกิริยาการสันดาป (Combustion) และ
การออกซิเดชั่นด้วยแสง (Photo-oxidation) ของสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) จึงพบระดับตํ่าๆ ได้ในบรรยากาศท่ัวไป 
ในน้ําด่ืม ในแหล่งน้ํา ในอากาศภายในอาคาร หรือจากไอเสียของเคร่ืองยนต์ [6] ในร่างกายมนุษย์ สามารถพบอะเซตาลดีไฮด์ได้
ในเลือดในระดับตํ่าๆ เป็นปกติ เนื่องจากสารนี้เป็นสารเมตาโบไลต์ของเอทานอลและนํ้าตาล อะเซตาลดีไฮด์ยังพบได้ในระดับตํ่าๆ 
ในเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ น้ําผลไม้ น้ํามันหอมระเหย กาแฟ และควันบุหร่ี ในทางอุตสาหกรรม อะเซตาลดีไฮด์ถูกใช้เป็นสาร
ตัวกลาง (Intermediate) ในกระบวนการผลิตสารเคมีอ่ืนหลายชนิด เช่น Acetic acid, Acetic anhydride, Cellulose acetate, 
Vinyl acetate resins, Acetate esters, Pentaerythritol, Synthetic pyridine derivatives, Terephthalic acid, และ 
Peracetic acid อะเซตาลดีไฮด์ยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกหลากหลาย เช่น ใช้ในการฉาบปรอทกระจก (Silvering of 
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mirror) ในการฟอกหนัง (Leather tanning) ในกระบวนการย่อยสลายแอลกอฮอล์ (Denaturant of alcohol) ผสมในเชื้อเพลิง 
(In fuel mixtures) ใช้ทําให้เจลาตินไฟเบอร์ (ในการผลิตโพลีเมอร์) แข็งตัว (Hardener for gelatin fibers) ผสมในกาวและ
โปรตีนเคซีน (In glue and casein products) ใช้ในการถนอมอาหารพวกปลาและผลไม้ (Preservative of fish and fruit) ใช้
ในอุตสาหกรรมกระดาษ (Paper industry) สารแต่งรสอาหารสังเคราะห์ (Synthetic flavouring agent) ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองสําอาง สีอะนิลีน พลาสติก และยางสังเคราะห์ (Manufacture of cosmetics, aniline dyes, plastics, and 
synthetic rubber) [6] 
กลไกการก่อโรค (1.) ในกรณีสัมผัสโดยตรง อะเซตาลดีไฮด์ก่อความระคายเคือง (Irritation) ต่อเนื้อเย่ือท่ีสัมผัส [2] (2.) ในกรณี
ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เอทานอล (Ethanol) ท่ีเข้าสู่ร่างกายจะถูกเอนไซม์ Alcohol dehydrogenase (ADH) ท่ีตับเปลี่ยน
ให้เป็นอะเซตาลดีไฮด์ จากนั้นจะมีเอนไซม์ Acetaldehyde dehydrogenase เปลี่ยนอะเซตาลดีไฮด์ให้เป็นอะซิเตต (Acetate) 
[8] เอนไซม์ Acetaldehyde dehydrogenase นั้นเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งในกลุ่มเอนไซม์ Aldehyde dehydrogenase (ALDH) 
ซ่ึงในคนบางคน (พบมากในคนเอเชีย) จะมีภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้ (ALDH deficiency) โดยเฉพาะการขาดเอนไซม์เนื่องจาก
ความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิด ALDH2 ทําให้เม่ือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกออล์แล้ว ร่างกายจะเปลี่ยนรูปอะเซตาลดีไฮด์ได้ไม่ดี 
เกิดการสะสมของอะเซตาลดีไฮด์ในร่างกายขึ้น ทําให้เกิดอาการหน้าแดง (Facial flushing) คลื่นไส้ (Nausea) และหัวใจเต้นเร็ว 
(Tachycardia) เรียกภาวะนี้ว่า “Alcohol flushing response” หรือ “Asian flush” [9] คนท่ีมีความผิดปกติทางพันธุกรรม
ชนิดนี้ เชื่อว่าเม่ือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์แล้วจะทําให้เสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งของทางเดินอาหารและ
ทางเดินหายใจส่วนบนมากกว่าคนท่ัวไปอีกด้วย [7] 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หากมีการรั่วไหลในรูปของเหลว พึงระลึกว่าสามารถระเหยเป็นไอได้ และสารนี้ติดไฟได้ ต้อง
ระมัดระวังในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย ใส่ชุดป้องกันสารเคมีท่ีเหมาะสมและทนไฟ หากสถานการณ์มีความเสี่ยงสูงต้องใช้ชุด
ป้องกันแบบท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว (Self-contained breathing apparatus; SCBA) 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน การสัมผัสและสูดดมทําให้ระคายเคืองตา เย่ือบุตาอักเสบ (Conjunctivitis) ระคายเคืองผิวหนัง แสบ

ผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) ระคายเคืองจมูก คอ ทําให้ไอ หากสูดดมเข้าไปมากทําให้เกิดปอดบวมน้ํา (Pulmonary 
edema) หายใจลําบาก กดประสาท กดการหายใจ ทําให้ง่วงซึม (Narcosis) ความดันโลหิตข้ึนสูง [2] 

 อาการระยะยาว มีอาการคล้ายคนติดสุรา (Alcoholism) การสัมผัสทางการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะทําให้เกิด
มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งของทางเดินอาหารและทางเดินหายใจส่วนบน (ช่องปาก, คอหอย, และกล่องเสียง) 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยพิษของอะเซตาลดีไฮด์เน้นการซักประวัติการสัมผัสและการตรวจร่างกายเป็นหลัก 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีมีประโยชน์ในการช่วยดูแลรักษา เช่น ตรวจวัดระดับออกซิเจนจากปลายน้ิว (Pulse oximetry) 
ตรวจภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ในผู้ป่วยท่ีสงสัยภาวะปอดบวมน้ํา ตรวจการทํางานของตับ เป็นต้น 
การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล นําผู้ป่วยออกจากบริเวณท่ีสัมผัสโดยเร็ว ให้อยู่ในท่ีอากาศถ่ายเทดี ถอดเสื้อผ้าท่ีปนเปื้อนออก ทําการ

ล้างตัวด้วยน้ําสะอาด ถ้าเข้าตาให้ทําการล้างตาด้วย ประเมินสัญญาณชีพ เปิดทางเดินหายใจ ให้ออกซิเจนเสริม จากนั้นรีบ
นําส่งพบแพทย์ 

 การรักษา ไม่มียาต้านพิษ (Antidote) สําหรับสารนี้ การรักษาใช้การประคับประคองตามอาการเป็นหลัก [2] ทําการล้าง
ผิวหนังด้วยน้ําสะอาดปริมาณมากเพื่อลดอาการระคายเคือง ถ้าสารเคมีเข้าตาให้ล้างตา ตรวจดูการบาดเจ็บของดวงตา 
ประเมินการหายใจ ทําการช่วยหายใจถ้าผู้ป่วยมีภาวะการหายใจล้มเหลว ให้ออกซิเจน สังเกตอาการหายใจ เฝ้าระวัง
ภาวะปอดบวมน้ํา หากเกิดข้ึนต้องให้การดูแลรักษาใกล้ชิด 
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การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันการสัมผัสตามหลักอาชีวอนามัย เช่น ใช้ระบบปิดในการ
ทํางาน ควบคุมท่ีแหล่งกําเนิด ใช้ระบบระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ จัดระบบการเก็บและขนส่งสารเคมีชนิดนี้ให้ปลอดภัย 
ตรวจวัดระดับไอระเหยของสารเคมีชนิดนี้ในสถานท่ีทํางานเป็นระยะ และควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน การเฝ้าระวังสุขภาพ 
อาจต้องถามคนทํางานกับสารเคมีชนิดนี้ ถึงอาการระคายเคืองดวงตา ผิวหนัง จมูก และคอ หากมีอาการอาจต้องทบทวนระดับ
การสัมผัสว่ามากเกินไปหรือไม่ ควรแนะนําพนักงานให้เลิกหรือลดการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
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Acetone 
เรียบเรียงโดย นพ.อังกูร นพคุณภูษิต 
วันท่ีเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2555 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 17 ธันวาคม 2561 
 
ชื่อ อะซิโตน (Acetone) ||||| ชื่ออื่น Propan-2-one, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl ketone, Methyl ketone, 
beta-Ketopropane, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit 
สูตรโมเลกุล C3H6O ||||| น้ําหนักโมเลกุล 58.08 ||||| CAS Number 67-64-1 ||||| UN Number 1090 
ลักษณะทางกายภาพ เป็นของเหลวใสไม่มีสี ระเหยเป็นไอได้ดี มีกลิ่นคล้ายม้ินท์ ติดไฟได้ 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2017): TWA = 250 ppm, STEL = 500 ppm [1] ||||| NIOSH REL: TWA = 
250 ppm (590 mg/m3), IDLH = 2,500 ppm [10 % LEL] [2] ||||| OSHA PEL: TWA = 1,000 ppm (2,400 mg/m3) [2] 
||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): TWA = 1,000 
ppm [3] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2017): Acetone in urine (End of shift) = 25 mg/L [Ns] [1] ||||| DFG BAT 
(2017): Acetone in urine (End of exposure or end of shift) = 80 mg/L [4] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: ไม่ได้กําหนดไว้ [5] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2017): A4 (ไม่สามารถจัดกลุ่มว่าเป็น
สารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้) [1] 
แหล่งท่ีพบ อะซิโตนเป็นสารเคมีท่ีมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นและสามารถพบได้ในธรรมชาติด้วย [6] อะซิโตนที่สังเคราะห์ขึ้นมัก
นํามาใช้เป็นสารตัวกลาง (Intermediate) ในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีชนิดต่างๆ เช่น Acrylates, Bisphenol A, Methyl 
isobutyl ketone, และ Methyl isobutyl carbinol อะซิโตนยังถูกนํามาใช้เป็นตัวทําละลาย (Solvent) ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเรซ่ิน 
(Resin) สี (Paint) หมึก (Ink) น้ํามันวานิช (Varnish) แลคเกอร์ (Lacquer) วัสดุเกาะยึด (Adhesive) ทินเนอร์ (Thinner) ตัว
ทําละลายท่ีใช้ทําความสะอาด (Clean-up solvent) อะซิโตนยังถูกนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ตามบ้าน เช่น ใช้เป็นน้ํายาล้างเล็บ 
(Nail polish remover) น้ํายาล้างสี (Paint remover) ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดตามบ้าน (Household cleaning 
product) ผลิตภัณฑ์แวกซ์ขน (Waxing product) ในมวนบุหร่ีพบว่ามีอะซิโตนปนเปื้อนอยู่ด้วยได้ [7] สําหรับอะซิโตนท่ีพบใน
ธรรมชาตินั้นเป็นสารท่ีร่างกายสร้างข้ึน โดยสามารถพบอะซิโตนในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดีอาจพบในระดับสูงได้ ในปัสสาวะของผู้ท่ีอดอาหาร (Fasting) ก็สามารถพบอะซิโตนในระดับสูง
ได้เช่นกัน สารเคมี Isopropyl alcohol จะเปลี่ยนแปลงในร่างกายมนุษย์กลายเป็นอะซิโตน ทําให้สามารถตรวจพบอะซิโตนได้ใน
ปัสสาวะของคนทํางานท่ีสัมผัสสาร Isopropyl alcohol เชื่อกันว่าสาร Tertiary butanol เม่ือเข้าสู่ร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลง
เป็นอะซิโตนได้เช่นกัน การกินยาเลิกเหล้า Disulfiram (Antabuse) ก็ทําให้ระดับอะซิโตนในร่างกายสูงข้ึนได้ [7]  
กลไกการก่อโรค อะซิโตนสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง ได้แก่ ทางการหายใจ ทางการกิน และทางผิวหนัง เม่ือเข้าสู่ร่างกาย
จะมีฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system depression) และอะซิโตนยังมีฤทธ์ิก่อความระคายเคือง
เฉพาะท่ี เช่น ต่อผิวหนัง ดวงตา ทางเดินหายใจ ได้อีกด้วย [8] 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน อะซิโตนเป็นของเหลวไวไฟ และระเหยเป็นไอได้ง่าย เมื่อรั่วไหลหกรดพื้นเป็นปริมาณมาก 
อาจติดไฟ หรือกลายเป็นไอระเหยทําให้การเข้าไปในท่ีเกิดเหตุมีโอกาสสูดดมสารนี้เข้าไปปริมาณมากได้ การเข้าไปช่วยเหลือ
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ผู้ป่วย ผู้เข้าไปช่วยเหลือจะต้องใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสม เป็นชุดกันไฟ หากสถานการณ์มีความเสี่ยงสูง เช่น การรั่วไหลใน
ปริมาณมาก ต้องใส่ชุดป้องกันแบบท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว (Self-contained breathing apparatus; SCBA) 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน ก่ออาการระคายเคือง เม่ือสูดหายใจไอระเหยจะระคายเคืองทางเดินหายใจ ทําให้แสบจมูก ไอ แน่น

หน้าอก ถ้าสูดหายใจเข้าไปปริมาณมากเชื่อว่าทําให้เกิดภาวะปอดบวมน้ํา (Pulmonary edema) และปอดอักเสบจาก
สารเคมี (Chemical pneumonitis) ได้ [8]  เม่ือสัมผัสผิวหนังจะระคายเคืองผิวหนัง (ซ่ึงมักจะระคายเคืองไม่มาก) ถ้าสัมผัส
ผิวหนังปริมาณมากทําให้เกิดผื่นแดงได้ เม่ือสัมผัสดวงตาจะระคายเคืองดวงตา แสบตา น้ําตาไหล เม่ือกินเข้าไปจะระคาย
เคืองทางเดินอาหาร เกิดรอยแดงในช่องปากและช่องคอ ทําให้คลื่นไส้ อาเจียน ถ้ารุนแรงอาจอาเจียนเป็นเลือด การได้รับ
สัมผัสไม่ว่าช่องทางใดหากได้รับในปริมาณมาก จะทําให้เกิดอาการทางระบบ (Systemic effect) ตามมา คืออาการกดระบบ
ประสาทส่วนกลาง (Central nervous system depression) ทําให้ง่วงซึม (Drowsiness) วิงเวียน (Dizziness) อ่อนแรง 
(Weakness) พูดไม่ชัด (Speech incoherent) ถ้ารุนแรงจะทําให้โคม่า (Coma) หมดสติ (Loss of consciousness) 
ชัก (Convulsion) และกดการหายใจ (Respiratory depression) อาการในระบบอ่ืนๆ ทําให้ความดันโลหิตตํ่า (Hypo-
tension) หัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) เกิดภาวะเลือดเป็นกรด (Metabolic acidosis) น้ําตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) 
ระดับคีโตนในเลือดสูง (Ketosis) ภาวะไตวายจากท่อไตถูกทําลาย (Acute tubular necrosis) [8] และเนื่องจากอะซิโตน
เป็นสารติดไฟง่าย หากในท่ีเกิดเหตุมีไฟไหม้ อาจพบผู้ป่วยมีแผลไฟไหม้ตามร่างกายได้ด้วย 

 อาการระยะยาว ยังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับอาการระยะยาวของอะซิโตนในมนุษย์ [6,8] ส่วนข้อมูลในสัตว์ทดลองเชื่อ
ว่าอาจมีผลทําลายระบบประสาท ตับ ไต ทําให้เป็นหมัน ทําให้ลูกสัตว์ทดลองท่ีเกิดออกมามีร่างกายผิดปกติ [6,9] 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเพ่ือยืนยันการสัมผัสแนะนําให้ทําการตรวจระดับอะซิโตนในปัสสาวะ ซึ่งจะสามารถ
ตรวจพบได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 2 – 4 ชั่วโมงหลังการสัมผัส [7] ส่วนการตรวจระดับอะซิโตนในเลือดและลมหายใจ
ออกนั้นองค์กร ACGIH ไม่แนะนําให้ตรวจเนื่องจากยังมีข้อมูลความสัมพันธ์ของระดับการสัมผัสกับค่าท่ีตรวจได้ไม่มากเพียงพอ [7] 
การตรวจระดับกรดฟอร์มิก (Formic acid) ในปัสสาวะนั้นพบว่าจะมีระดับสูงข้ึนได้ในผู้ท่ีสัมผัสอะซิโตน แต่องค์กร ACGIH ก็
ไม่แนะนําให้ตรวจเพื่อประเมินการสัมผัสอะซิโตนเช่นกัน เนื่องจากเป็นการตรวจท่ีไม่มีความจําเพาะ (Non-specific) ค่าท่ีได้
จะแปรปรวนไปตามอาหารและยาท่ีกิน รวมถึงการสัมผัสสารเคมีอย่าง Methanol และ Formaldehyde ก็ทําให้ระดับกรด
ฟอร์มิกในปัสสาวะสูงข้ึนได้เช่นกัน [7] การตรวจอ่ืนๆ ในผู้ป่วยเพ่ือช่วยในการรักษา เช่น ตรวจภาพรังสีทรวงอก (เพ่ือดูภาวะปอด
บวมน้ํา) ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ ตรวจระดับแก๊สในหลอดเลือดแดง (Arterial blood gas) ตรวจการทํางานของตับ ตรวจการทํางาน
ของไต ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด เป็นต้น 
การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล กรณีร่ัวไหล นําผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุมาอยู่ในท่ีอากาศถ่ายเทให้เร็วที่สุด ถอดเสื้อผ้าออกแล้วทํา

การล้างตัวด้วยน้ําสะอาด ล้างตาด้วยหากสารเคมีกระเด็นเข้าตา หากมีแผลไฟไหม้ให้ใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าพันแผลชุบน้ําปิดไว้ 
ทําการช่วยฟ้ืนคืนชีพหากมีภาวะหัวใจหยุดเต้น เปิดทางเดินหายใจ ให้ออกซิเจนเสริมถ้ามีอาการหอบเหนื่อย แล้วรีบส่ง
พบแพทย์ กรณีกลืนกินเข้าไปให้รีบส่งพบแพทย์ทันที [8] 

 การรักษา กรณีร่ัวไหล ผู้ป่วยจะได้รับสัมผัสทางการสูดหายใจเอาไอระเหยเข้าไปหรือหกรดสัมผัสผิวหนัง ให้ทําการล้างตัว
หากยังไม่ได้ทําการล้างตัวมาก่อน ตรวจสัญญาณชีพ ทําการช่วยฟ้ืนคืนชีพหากหัวใจหยุดเต้น ประเมินการหายใจ ใส่ท่อ
ช่วยหายใจถ้าไม่หายใจ ให้ออกซิเจนเสริม ให้สารน้ํา ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อดูภาวะการเต้นของหัวใจ ตรวจภาพรังสี
ทรวงอกเพื่อค้นหาภาวะปอดบวมนํ้า รักษาอาการช็อก (ถ้ามี) ถ้าการสัมผัสมีปริมาณมากจะเกิดอาการตามระบบตามมา 
เช่น อาการกดระบบประสาทส่วนกลาง ให้ทําการรักษาประคับประคองจนดีขึ้น เฝ้าสังเกตอาการใกล้ชิดถ้ามีอาการ
รุนแรง หากมีแผลไฟไหม้เกิดข้ึนรุนแรงให้ส่งปรึกษาศัลยแพทย์ หากสัมผัสดวงตาให้ล้างตา ตรวจดูกระจกตาและเย่ือบุตา 



61 

หากเกิดการบาดเจ็บต่อตาให้ส่งปรึกษาจักษุแพทย์ กรณีกลืนกิน ไม่แนะนําให้ทําการล้างท้อง (Gastric lavage) [8] หาก
กินเข้าไปในปริมาณมากจะเกิดอาการตามระบบตามมาได้เช่นกัน ให้การรักษาประคับประคอง ถ้าอาการรุนแรง หรือมี
รอยแดงของช่องปากหรือช่องคอ ควรส่งปรึกษาอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารหรือศัลยแพทย์ เพื่อพิจารณาส่องกล้อง
ตรวจภายในหลอดอาหารและกระเพาะอาหารตามความจําเป็นต่อไป 

การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันภาวะพิษจากอะซิโตนท่ีสําคัญคือการลดการสัมผัสตามหลักอาชีวอนามัย เช่น ทํางานโดย
ใช้ระบบปิด ลดปริมาณการใช้ จัดระบบระบายอากาศ ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม การเฝ้าระวังการสัมผัสทําได้
โดยการตรวจวัดระดับไอระเหยของอะซิโตนในอากาศภายในสถานที่ทํางานเป็นระยะ และควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 
ร่วมกับตรวจวัดระดับอะซิโตนในปัสสาวะของคนทํางานเป็นระยะ และหาสาเหตุหากพบว่ามีระดับเกินค่ามาตรฐาน การเฝ้า
ระวังด้านสุขภาพทําได้โดยการสอบถามอาการผิดปกติในคนทํางานท่ีสัมผัสอะซิโตน เช่น การได้กลิ่นฉุนจัด แสบจมูก อาการ
มึนงง วิงเวียน ระคายเคืองตา อาการผื่นแดงของผิวหนังส่วนท่ีสัมผัสกับอะซิโตน เหล่านี้เป็นต้น 
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Aluminium 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 14 เมษายน 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 27 กันยายน 2561 
 
ชื่อ อลูมิเนียม (Aluminium) ||||| ชื่ออื่น Aluminum 
สัญลักษณ์อะตอม Al ||||| น้ําหนักอะตอม 26.98 ||||| CAS number 7429-90-5 ||||| UN Number Aluminium powder, 
coated 1309, Aluminium powder, uncoated 1396, Aluminium smelting by-products or aluminium dross 
3170 
ลักษณะทางกายภาพ โลหะสีเงินอมขาวหรือสีเทา น้ําหนักเบา มีเนื้อค่อนข้างอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นเม่ือเทียบกับโลหะชนิดอ่ืนๆ 
ตีแผ่หรือดัดเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย 
คําอธิบาย อลูมิเนียม [สหรัฐอเมริกาเรียกอลูมินัม; Aluminum] เป็นโลหะท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและเป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รอบตัวเรา โรคจากอลูมิเนียมนั้น มักพบในอุตสาหกรรมการผลิตและหลอมอลูมิเนียมเป็น
ส่วนมาก ท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดคือสะสมอยู่ในเนื้อปอดทําให้เกิดเป็นพังผืดท่ัวไปในบริเวณปอด นอกจากนี้ยังเชื่อว่าอลูมิเนียมทําให้
เกิดอาการสมองเสื่อมและอาจสัมพันธ์กับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ด้วย 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2016): Aluminum metal and insoluble compounds TWA = 1 mg/m3 
[1] ||||| NIOSH REL: Aluminum TWA = 10 mg/m3 (total), 5 mg/m3 (resp), IDLH = N.D., Aluminum (pyro 
powders and welding fumes, as Al) TWA = 5 mg/m3, IDLH = N.D., Aluminum (soluble salts and alkyls, as 
Al) TWA = 2 mg/m3, IDLH = N.D. [2] ||||| OSHA PEL: TWA = 15 mg/m3 (total), 5 mg/m3 (resp) [2] ||||| ประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): Aluminium metal, as Al 
TWA = 15 mg/m3 (total), 5 mg/m3 (resp) [3] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [1] ||||| DFG BAT (2016): Aluminium in urine (not fixed) 
= 60 μg/g creatinine [4] ||||| การตรวจระดับอลูมิเนียมในตัวอย่างทางชีวภาพ เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพสามารถทํา
ได้ แต่ต้องระมัดระวังในการแปลผลเป็นพิเศษ เนื่องจากอลูมิเนียมเป็นธาตุท่ีไม่จําเป็นต่อร่างกายที่ปกติจะพบในปริมาณน้อยๆ 
(Non-essential trace element) ในร่างกายคนท่ัวไปอยู่แล้ว การตรวจระดับอลูมิเนียมในเลือดหรือปัสสาวะ แม้ในของคน
ทั่วไปก็จะมีช่วงของค่าปกติแปรปรวนอย่างมาก ซึ่งโดยทั่วไปประมาณการณ์กันว่าค่าในเลือดคนทั่วไปอยู่ที่ไม่เกิน 1 μg/dL 
และค่าในปัสสาวะคนท่ัวไปไม่เกิน 10 μg/L [5] อีกท้ังระดับอลูมิเนียมยังเพ่ิมข้ึนได้ จากการกินอาหารท่ีมีสารประกอบอลูมิเนียม
ผสมอยู่ หรือด่ืมน้ําท่ีมีอลูมิเนียมปนเปื้อน หรือการกินยาลดกรด การนํามาใช้เฝ้าระวังสุขภาพในคนทํางาน องค์กร ACGIH 
ไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐาน ACGIH BEI (2016) ไว้ [1] ส่วนองค์กร DFG ทําการกําหนดค่ามาตรฐาน DFG BAT (2016) ไว้ โดย
ให้ตรวจ Aluminium ในปัสสาวะ เก็บตัวอย่างในเวลาใดก็ได้ มีค่าอ้างอิงอยู่ท่ี 60 μg/g creatinine [4] 
การก่อมะเร็ง ตัวโลหะอลูมิเนียมเอง องค์กร IARC ไม่ได้ทําการประเมินไว้ แต่การทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียมมี
การประเมินไว้ โดย IARC Classification: Occupational exposures during aluminium production = Group 1 (ยืนยัน
ว่าเป็นกิจกรรมท่ีก่อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งปอดในมนุษย์) [6] ||||| ส่วนองค์กร ACGIH ได้ประเมินการก่อมะเร็งของ
โลหะอลูมิเนียมไว้ โดย ACGIH Carcinogenicity (2016): A4 (ไม่สามารถจัดกลุ่มว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้) [1] 
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แหล่งท่ีพบ อลูมิเนียมเป็นธาตุโลหะท่ีพบได้ตามธรรมชาติบนพ้ืนผิวโลก และเป็นโลหะท่ีพบได้ปริมาณมากท่ีสุด [7] ในธรรมชาติ
อลูมิเนียมจะไม่อยู่ในรูปโลหะบริสุทธ์ิ แต่มักจะพบเป็นสารประกอบในรูปไตรวาเลนต์ (Trivalency) คือ Al3+ เช่น ในรูปอลูมิเนียม
ออกไซด์ (Al2O3 หรืออาจเรียก Alumina) สินแร่ท่ีมีอลูมิเนียมอยู่มากมีหลายชนิด ท่ีพบบ่อย เช่น บอกไซด์ (Bauxite) สําหรับ
การนํามาใช้นั้น หลังจากผลิตและหลอมแล้ว อลูมิเนียมถูกนํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมมากมายหลายอย่างในปริมาณสูง 
การใช้ส่วนใหญ่จะใช้ในรูปโลหะผสมกับโลหะชนิดอ่ืน (Alloy) เช่น ใช้เป็นส่วนผสมในชิ้นส่วนเรือ รถยนต์ จักรยาน เคร่ืองบิน 
ใช้ห่ออาหารในรูปแผ่นอลูมิเนียมฟอยด์ (Foil) ทํากระป๋องบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม ใช้ในงานก่อสร้างทําขอบหน้าต่าง ประตู 
หลังคา ผนัง ใช้ผลิตอุปกรณ์ในบ้านและในสํานักงานต่างๆ มากมาย เช่น หม้อ จาน ไม้เบสบอล ชิ้นส่วนนาฬิกา ชิ้นส่วนปากกา 
ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเคร่ืองดนตรี ชิ้นส่วนเคร่ืองประดับ ใช้ในงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ทําสายไฟ ทําสายเคเบิล เนื้อโลหะท่ีใช้ผลิตเหรียญของบางประเทศก็มีอลูมิเนียมผสมอยู่ เป็นส่วนผสมในเม็ดสี 
ใช้ในงานขัดพ้ืนผิว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบอลูมิเนียมปนเปื้อนในน้ําด่ืม สารประกอบของอลูมิเนียมบางชนิดยังใช้เป็นสารเติม
แต่งในอาหาร เช่น Aluminium ammonium sulfate, Sodium aluminium phosphate, Sodium alumino-silicate เหล่านี้
เป็นต้น และยังเป็นส่วนผสมในยาลดกรด (Antacid) ในรูป Aluminium hydroxide อีกด้วย 
กลไกการก่อโรค อลูมิเนียมดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยท้ังทางการกินและการสูดหายใจเข้าไป ส่วนทางผิวหนังนั้นดูดซึมไม่ได้
เลย ทางการกินนั้น ประมาณการณ์ว่าอลูมิเนียมเพียง 1 % ในอาหารเท่านั้นท่ีดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ [8] เม่ือเข้าไปแล้วจะจับกับ
โปรตีน Transferrin ในกระแสเลือด และไปสะสมที่สมอง ปอด ตับ และกระดูกได้ กลไกการเกิดพิษท่ีปอดจะทําให้เกิดพังผืด 
ส่วนท่ีสมองเชื่อว่าการสะสมของอลูมิเนียมจะทําให้ระบบประสาทเสื่อมลง 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่มี เนื่องจากเป็นโลหะของแข็ง การรั่วไหลฟุ้งกระจายไปในบริเวณกว้างในลักษณะอุบัติภัย
สารเคมีจึงมีโอกาสเกิดได้น้อย 
อาการทางคลินิก  
 อาการเฉียบพลัน ไม่พบพิษเฉียบพลันจากการสัมผัสอลูมิเนียม                   
 อาการระยะยาว พิษของอลูมิเนียมท่ีพบจะเกิดจากการสัมผัสในระยะยาว ได้แก่ (1.) พิษต่อปอด เป็นพิษจากการทํางาน

กับอลูมิเนียมท่ีสําคัญท่ีสุด เม่ือคนทํางานสูดหายใจเอาฝุ่นหรือฟูมของอลูมิเนียมเข้าไปในปอดเป็นระยะเวลานานและมาก
เพียงพอ จะทําให้เกิดการสะสมของอลูมิเนียมในเนื้อปอด (Aluminosis) เกิดเป็นโรคปอดขึ้น โรคปอดนี้เรียกรวมๆ ว่าโรค
ปอดจากอลูมิเนียม (Aluminium lung disease) โรคปอดจากอลูมิเนียมท่ีพบส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นพังผืดเกิดข้ึนท่ัวไป
ในเนื้อปอด [9-10] ลักษณะเหมือนโรคฝุ่นจับปอด (Pneumoconiosis) ชนิดอ่ืนๆ เกิดจากมีการสะสมของอนุภาคอลูมิเนียม
ในเนื้อปอด แล้วเกิดการอักเสบเป็นพังผืดในเนื้อปอด (Interstitial fibrosis) ข้ึน รายงานในช่วงปี ค.ศ. 1947 – 1949 พบมี
ผู้ป่วยท่ีเกิดโรคฝุ่นจับปอด จากการทํางานขัดพ้ืนผิวด้วยอลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium oxide) และซิลิกอน (Silicon) ซ่ึง
เป็นโรคฝุ่นจับปอดแบบท่ีเกิดอาการอย่างรวดเร็ว และมักทําให้เสียชีวิต [7] โรคกลุ่มนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Shaver’s disease 
(Bauxite fibrosis) ซ่ึงอาจพบได้ในคนถลุงแร่บอกไซด์ด้วย นอกจากอาการแบบพังผืดท่ัวปอดแล้ว โรคปอดจากอลูมิเนียม
ยังเคยมีรายงานในลักษณะอ่ืนๆ ได้อีก เช่น Granulomatous disease, Interstitial pneumonitis และ Pulmonary 
alveolar proteinosis แต่มีรายงานไม่บ่อยนัก [10] โรคฝุ่นจับปอดจากอลูมิเนียมนี้ เชื่อว่าสามารถพบรอยผิดปกติในเนื้อ
ปอดได้ต้ังแต่ระยะแรกจากการตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง (High Resolution Computed 
Tomography; HRCT) ซ่ึงมีความละเอียดสูงกว่าการถ่ายภาพรังสีทรวงอกแบบธรรมดา [11] โรคปอดท่ีอาจมีความเกี่ยวพัน
กับการทํางานกับอลูมิเนียมอีกอย่างหนึ่ง คือโรคหอบหืดท่ีพบในโรงงานผลิตอลูมิเนียม (Potroom asthma) แต่โรคหอบหืด
ชนิดนี้เชื่อว่าเกิดจากไอของฟลูออไรด์ฟลักซ์ (Fluoride flux) ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต [12] มากกว่าจะเกิดจากพิษของ
อลูมิเนียมเอง (2.) พิษต่อกระดูก ทําให้เกิดภาวะกระดูกบาง (Osteomalacia) พบในคนท่ีได้รับอลูมิเนียมเกินขนาดจาก



64 

การกินยาลดกรดบ่อยเกินไป และผู้ป่วยไตวายที่ล้างไตนานๆ เชื่อว่าอาจเกิดจากอลูมิเนียมไปขัดขวางการดูดซึมธาตุ
ฟอสฟอรัสเข้าสู่ร่างกาย (3.) พิษต่อระบบประสาท สามารถทําให้เกิดอาการสมองเสื่อมขึ้นในสัตว์ทดลองหลายชนิด จึง
เชื่อว่าน่าจะทําให้เกิดอาการสมองเสื่อมในมนุษย์ได้ด้วย กลุ่มอาการหนึ่งที่พบคือกลุ่มอาการหลงลืมจากการฟอกเลือด 
(Dialysis dementia) เป็นอาการสมองเสื่อมท่ีพบในผู้ป่วยท่ีล้างไตโดยการฟอกเลือด (Hemodialysis) มาเป็นเวลานาน
อย่างน้อย 3 – 7 ปีข้ึนไป จะเกิดอาการพูดผิดปกติ หลงลืม กล้ามเนื้อกระตุก ชัก และบางรายทําให้เสียชีวิตได้ เชื่อว่าเกิด
จากได้รับอลูมิเนียมเกินและไปสะสมในสมอง โดยอาจได้รับมาจากยาลดกรดซ่ึงเป็นยาท่ีมักให้ในผู้ป่วยไตวาย หรือปนเปื้อน
อยู่ในน้ําล้างไตก็ได้ ตรวจระดับอลูมิเนียมในเลือด สมอง กล้ามเนื้อ และกระดูกจะพบค่าสูง อีกกลุ่มอาการหนึ่งท่ีเชื่อว่าอาจ
สัมพันธ์กับพิษของอลูมิเนียมคือโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เนื่องจากมีการค้นพบว่าเนื้อสมองของคนเป็นอัล
ไซเมอร์จะพบมีอลูมิเนียมสูงกว่าปกติ อย่างไรก็ตามสมมติฐานนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะสรุปได้ว่าจริงหรือไม่ (4.) สําหรับ
ผลการก่อมะเร็งนั้น พบว่าการทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียม เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
และมะเร็งปอด อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผลการก่อมะเร็งน่าจะสัมพันธ์กับสารเคมีอื่นที่พบในกระบวนการผลิต เช่น 
Benzo[a]pyrene หรือฝุ่นซิลิกา มากกว่าจะเกิดจากอลูมิเนียมโดยตรง 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคปอดจากอลูมิเนียมคือ การถ่ายภาพ
รังสีทรวงอกเพื่อดูการเกดิพังผืดในเนื้อปอด การทําเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงของทรวงอก ซ่ึงเชื่อว่าค้นหาโรคได้ใน
ระยะแรก การตรวจสมรรถภาพปอด ซ่ึงอาจพบลักษณะปอดจํากัดการขยายตัว (Restriction) ได้ในรายท่ีเกิดอาการของโรค
ฝุ่นจับปอดขึ้นแล้ว การตรวจระดับอลูมิเนียมในปัสสาวะ อาจช่วยยืนยันการสัมผัส 
การดูแลรักษา  
 การปฐมพยาบาล ไม่มี เนื่องจากไม่มีพิษแบบเฉียบพลัน 
 การรักษา (1.) กรณีโรคฝุ่นจับปอดจากอลูมิเนียม การรักษาท่ีดีท่ีสุดคือเปล่ียนงาน นําผู้ป่วยออกมาจากการสัมผัสฝุ่นหรือ

ฟูมของอลูมิเนียมให้เร็วท่ีสุด โดยท่ัวไปแล้วถึงแม้จะออกจากการสัมผัสแล้วก็ตาม อาการของโรคฝุ่นจับปอดก็ยังคงดําเนิน
ต่อเนื่อง เกิดการอักเสบต่อไปได้ หลังจากเปลี่ยนงานให้ทําการรักษาแบบประคับประคอง ให้ยาขับเสมหะ ให้ยาขยาย
หลอดลม ตามอาการ (2.) กรณีโรคสมองเสื่อมจากการล้างไต ซ่ึงเชื่อว่าเกิดอาการเน่ืองจากมีอลูมิเนียมในร่างกายเกิน อาจ
ตรวจระดับอลูมิเนียมในเลือด ซ่ึงมีองค์กรท่ีกําหนดมาตรฐานไว้คือ CEC (Commission of the European Communities) 
ได้กําหนดให้ระดับอลูมิเนียมในน้ําล้างไตต้องไม่เกิน 10 μg/L สําหรับการล้างแบบฟอกเลือด (Hemodialysis) และไม่เกิน 
15 μg/L สําหรับการล้างทางหน้าท้อง (Peritoneal dialysis) ส่วนในร่างกายผู้ป่วย ระดับอลูมิเนียมในเลือดคนไตวาย
ถ้าเกิน 6 μg/dL ถือว่าเร่ิมสูง ถ้าเกิน 10 μg/dL ต้องตรวจติดตามบ่อยๆ และสูงสุดได้ไม่เกิน 20 μg/dL [13] ถ้าค่าสูง
กว่าปกติ ให้ทําการรักษา (Chelation) ด้วยยา Deferoxamine หรือ Deferiprone เหมือนกับผู้ป่วยท่ีมีภาวะเหล็กเกิน 
(Iron overload) [8] 

การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันท่ีดีท่ีสุดคือการควบคุมท่ีแหล่งกําเนิดตามหลักอาชีวอนามัย กรณีโรคปอดท่ีเกิดจาก
อลูมิเนียม สถานประกอบการที่พบผู้ป่วยบ่อยคือโรงงานผลิตแร่อลูมิเนียมนั่นเอง จึงควรเฝ้าระวังไว้เป็นอย่างมากท่ีสุด ส่วน
โรงงานท่ีใช้อลูมิเนียมท่ีหลอมมาเป็นโลหะผสมแล้วอาจมีความเสี่ยงน้อยกว่า อย่างไรก็ตามถ้ากระบวนการทํางานทําให้มีฝุ่น
หรือฟูมอลูมิเนียมเกิดข้ึนในปริมาณมากก็ควรเฝ้าระวังโรคไว้เช่นกัน ควรตรวจวัดระดับฝุ่นอลูมิเนียมในสถานท่ีทํางานและ
ควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ให้คนทํางานใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองท่ีเหมาะสม ในการเฝ้าระวังโรค ควรสอบถามอาการหอบ
เหนื่อย แน่นหน้าอก ในพนักงานท่ีทํางานมานานและสัมผัสในขนาดสูง การตรวจสุขภาพอย่างน้อยควรตรวจภาพรังสีทรวงอก
เพ่ือค้นหาภาวะฝุ่นจับปอด ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยถ้าทําได้ กรณีสงสัยว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคฝุ่นจับปอดจากอลูมิเนียมในระยะ
เร่ิมแรก อาจส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงของทรวงอกเพื่อยืนยัน 
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Antimony 
เรียบเรียงโดย พญ.จุฑารัตน์ จิโน 
วันท่ีเผยแพร่ 31 มกราคม 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 7 สิงหาคม 2561 
 
ชื่อ พลวง (Antimony) ||||| ชื่ออื่น Stibium 
สัญลักษณ์อะตอม Sb ||||| น้ําหนักอะตอม 121.76 ||||| CAS Number 7440-36-0 ||||| UN Number 2871 
ลักษณะทางกายภาพ พลวง เป็นธาตุกึ่งโลหะ (Metalloid) เช่นเดียวกับ สารหนู และซิลิกอน พลวงมีคุณสมบัติค่อนไปทาง
โลหะค่อนข้างมาก ลักษณะทางกายภาพเปน็มันเงา แข็ง สีขาวเงิน เปราะหักง่าย หรืออาจพบในรูปเป็นผงสีดําเทา [1] 

คําอธิบาย พลวงเป็นแร่ธาตุกึ่งโลหะท่ีพบได้ท่ัวไปบนพ้ืนผิวโลก ถูกนํามาใช้ในกิจการต่างๆ หลายอย่าง โดยมักเป็นส่วนผสม
ของโลหะผสมหรือวัสดุอ่ืนๆ เนื่องจากช่วยให้มีความแข็งแรงทนทานและกันไฟได้ อาการพิษของพลวงนั้นมีความคล้ายคลึงกับ
พิษของสารหนู (Arsenic) แต่มีความรุนแรงค่อนข้างน้อยกว่า การใช้พลวงอาจพบในรูปพลวงบริสุทธ์ิ (Metallic antimony) หรือ
สารประกอบหลายแบบ เช่น แอนติโมนีไตรออกไซด์ (Antimony trioxide), แอนติโมนีเพนทอกไซด์ (Antimony pentoxide), 
แอนติโมนีไตรซัลไฟด์ (Antimony trisulfide), และแอนติโมนีเพนตะซัลไฟด์ (Antimony pentasulfide) เป็นต้น พลวงมีพิษท้ัง
ทําให้เกิดอาการระคายเคืองเฉพาะที่และพิษตามระบบร่างกาย แร่พลวงเมื่อโดนกรดจะทําให้เกิดสารแอนติโมนีไฮไดรด์ 
(Antimony hydride) หรือท่ีเรียกว่า แก๊สสติบีน (Stibine) ข้ึน แก๊สนี้มีสูตรโมเลกุล SbH3 มีลักษณะเป็นแก๊สไม่มีสี มีกลิ่นฉุน
เหมือนไข่เน่า แก๊สนี้เกิดเป็นผลพลอยได้จากการทําปฏิกิริยาของสินแร่พลวงกับกรด พิษของแก๊สสติบีนคล้ายกับพิษของแก๊ส
อาร์ซีน (Arsine) ท่ีเกิดจากการทําปฏิกิริยาชองสารหนูกับกรดเช่นกัน คือทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตก 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2012): Antimony and compounds, as Sb TWA = 0.5 mg/m3, Antimony 
hydride (Stibine) TWA = 0.1 ppm [2] ||||| NIOSH REL: Antimony and compounds, as Sb TWA = 0.5 mg/m3, IDLH 
= 50 mg/m3, Antimony hydride (Stibine) TWA = 0.1 ppm (0.5 mg/m3), IDLH = 5 ppm [3] ||||| OSHA PEL: Antimony 
and compounds, as Sb TWA = 0.5 mg/m3, Antimony hydride (Stibine) TWA = 0.1 ppm (0.5 mg/m3) [3] ||||| 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): Antimony and 
compounds, as Sb TWA = 0.5 mg/m3 [4] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2012): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: Antimony trioxide = Group 2B (อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์), Antimony 
trisulfide = Group 3 (ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์หรือไม่) [5] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2012): 
Antimony trioxide production (การผลิตแอนติโมนีไตรออกไซด์) = A2 (สงสัยจะเป็นกิจกรรมท่ีก่อมะเร็งในมนุษย์) [2] 
แหล่งท่ีพบ พลวงเป็นแร่ธาตุท่ีมีพบได้ท่ัวไปบนพ้ืนผิวโลก พลวงถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น ใช้ผสมในโลหะอัล
ลอยด์บางชนิดเพ่ือเสริมความแข็งแกร่งของโลหะผสม เป็นส่วนประกอบของโลหะท่ีใช้ในแบตเตอร่ีชนิดท่ีมีตะกั่ว แผ่นบัดกรี 
ท่อเหล็ก ตลับลูกปืน ใช้ในการผลิตสารกึ่งตัวนํา (Semi-conductor) ใช้ในการผลิตไดโอด (Diode) ใช้ในการหล่อยาง ใช้ผสม
เป็นสารกันไฟในพลาสติกกันไฟ ยาง และกระดาษ ใช้เป็นส่วนผสมในสีย้อม น้ํามันวานิช สีทาบ้าน วัสดุเคลือบเงา กระจก ใน
ยาแผนโบราณบางสูตรอาจพบมีพลวงผสมอยู่ในรูป Potassium antimony tartrate หรือเรียกว่า Tartar emetic นอกจากนี้ 
สารประกอบของพลวงยังใช้เป็นยารักษาโรคปรสิต Schistosomiasis (เลิกใช้แล้ว) และ Leishmaniasis (ปัจจุบันยังใช้อยู่) อีก
ด้วย [6] 
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กลไกการก่อโรค กลไกการก่อโรคของพลวงและแก๊สสติบีนปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เนื่องจากมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับ
สารหนู (ในกรณีของพลวง) และแก๊สอาร์ซีน (ในกรณีของแก๊สสติบีน) จึงเชื่อว่ามีลักษณะการก่อโรคคล้ายกัน โดยกลไกการก่อโรค
ของพลวงเชื่อว่าเกิดจากการจับกับ Sulfhydryl groups ทําให้เกิดภาวะ Oxidative stress และยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ใน
ร่างกาย ส่วนกลไกการก่อโรคของแก๊สสติบีนเชื่อว่าเกิดจากการทําให้เม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) และเป็นแก๊สระคายเคือง
เหมือนแก๊สอาร์ซีน [7] 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน แร่พลวงเป็นของแข็ง โอกาสร่ัวไหลและกระจายจนถึงกับเป็นอุบัติภัยสารเคมีน่าจะมีน้อย 
การเก็บแร่พลวงไว้ในพ้ืนท่ีเก็บสารเคมีเป็นการเฉพาะจะปลอดภัยท่ีสุด เก็บในท่ีแห้ง หลีกเลี่ยงการเก็บใกล้กับสารเคมีท่ีจะทํา
ปฏิกิริยาได้ เช่น น้ํากรด ส่วนแก๊สสติบีนนั้นเนื่องจากเป็นแก๊สที่มีพิษอันตราย หากเกิดรั่วไหลขึ้นในปริมาณมาก การเข้าไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องใช้ชุดและหน้ากากป้องกันท่ีเหมาะสม ถ้าอันตรายมากต้องใช้ชุดแบบท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว (Self-
contained breathing apparatus; SCBA) 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน (1.) ผลเฉียบพลันเม่ือสัมผัสพลวงทางการกิน ซ่ึงพบได้บ่อยจากการกินเป็นยารักษาโรคปรสิต (Stibo-

gluconate) คือทําให้เกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง แสบท้อง กระเพาะอาหารอักเสบแบบมีเลือดออก 
(Hemorrhagic gastritis) ท้องเสียอย่างหนัก (Cholera stibie) ซ่ึงอาจทําให้ร่างกายสูญเสียน้ํา อาการทางระบบหลอด
เลือดและหัวใจในเบื้องต้นอาจพบความดันโลหิตสูงข้ึน บางรายจะมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซ่ึงไม่จําเพาะ มี
ได้หลายแบบ ส่วนใหญ่ท่ีพบจะเป็น Flat T wave หรือ Invert T wave ต่อมาเป็น Prolong QT interval และส่วนน้อย
อาจกลายเป็น Ventricular tachycardia, Torsade de pointes, Ventricular fibrillation จนมีภาวะหัวใจล้มเหลว
ตามมาและถึงกับทําให้ตายได้ บางรายมีอาการปวดข้อ ตับอ่อนอักเสบ ไอ ปอดอักเสบ ตับอักเสบ และไตพร่องหน้าท่ี 
(Renal insufficiency) พบร่วมได้ การสัมผัสฝุ่นพลวงทางการหายใจและทางผิวหนัง อาจมีโอกาสเกิดผลเฉียบพลันน้อย 
(2.) การสูดดมแก๊สสติบีน ทําให้เกิดอาการ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คร่ันเนื้อคร่ันตัว การสัมผัสในปริมาณสูง 
จะทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) อันจะนําไปสู่ภาวะซีดเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolytic anemia) 
ตัวเหลือง (Jaundice) พบฮีโมโกลบินในปัสสาวะ (Hemoglobinuria) จนถึงกับไตวาย (Renal failure) ได้ [7] 

 อาการระยะยาว อาการเม่ือสูดดมฝุ่นหรือฟูมของพลวงเข้าไปในระยะยาว เช่นในกลุ่มคนงานท่ีทํางานสัมผัสฝุ่นพลวง จะ
ทําให้เกิดอาการ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ปวดท้อง แผลในกระเพาะอาหาร ท้องเสีย ปอดอักเสบ ผื่นผิวหนังอักเสบ
ท่ีเรียกว่า Antimony spots ซ่ึงจะมีลักษณะเป็นตุ่มหนอง (Pustule) และจุดแดง (Eruption) ท่ีลําตัวและแขนขา บริเวณท่ี
ใกล้กับต่อมเหงื่อและต่อมไขมัน ผื่นนี้สัมพันธ์กับการสัมผัสพลวงในภาวะอากาศท่ีร้อน การให้ออกมาจากงานท่ีทําจะทําให้
ผื่นหายไปได้เองในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ การสูดดมฝุ่นพลวงในรูปแอนติโมนีไตรออกไซด์ และ/หรือ แอนติโมนีเพนทอกไซด์ 
ในปริมาณสูงไปนานๆ สามารถทําให้เกิดโรคฝุ่นจับปอด (Pneumoconiosis) ได้ แต่ข้อมูลก็ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากคนงานท่ี
สัมผัสฝุ่นพลวงเหล่านี้ ก็มักจะสัมผัสฝุ่นสารเคมีอ่ืนร่วมไปด้วย เช่น ฝุ่นหิน ฝุ่นเหล็ก สารหนู แก็สไข่เน่า ฝุ่นพลวงยังทําให้
เกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ ไอ หายใจมีเสียงหวีด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง และอาจพบร่วมกับวัณโรค
ปอด และโรคปอดฝุ่นหินได้ด้วย ในอดีตมีความเชื่อว่าพลวงท่ีเป็นส่วนผสมในวัสดุทําเปลนอน อาจทําปฏิกิริยากับเชื้อรา 
แล้วทําให้เกิดแก๊สพิษซ่ึงเป็นต้นเหตุของการตายแบบฉับพลันของทารก (Sudden infant death syndrome; SIDS) แต่
ความเชื่อนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริง [8] 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เม่ือซักประวัติแล้วสงสัยว่าผู้ป่วยจะเกิดเป็นโรคพิษจากพลวง แพทย์ผู้ทําการรักษาอาจส่งตรวจ
ระดับพลวงในปัสสาวะเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ถ้าระดับพลวงในปัสสาวะสูงกว่า 2 μg/L จะช่วยสนับสนุนว่าผู้ป่วยอาจได้รับพิษ
จากพลวงได้ [7] การตรวจน้ีใช้ในการยืนยันการวินิจฉัยในผู้ป่วยเท่าน้ัน ไม่สามารถนํามาใช้ตรวจประเมินการสัมผัสในคนงานท่ี
ทํางานกับพลวงได้ ส่วนการตรวจระดับพลวงในเลือดและในเส้นผมนั้นไม่มีประโยชน์ ไม่น่าเชื่อถือ [7] สําหรับการตรวจเพ่ือ
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ช่วยยืนยันการวินิจฉัยการได้รับแก๊สสติบีนนั้นไม่มี การตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นประโยชน์ในการรักษาพิษจาก
พลวงและแก๊สสติบีนคือ การตรวจภาพรังสีทรวงอก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับการทํางานของไต ตรวจหา
ฮีโมโกลบินในปัสสาวะ ระดับการทํางานของตับ ระดับเกลือแร่ เป็นต้น 
การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล (1.) กรณีสัมผัสฝุ่นพลวงทางการหายใจและผิวหนัง ลดการปนเปื้อนโดยการนําผู้ป่วยออกมาจากแหล่ง

ท่ีสัมผัส ปัดฝุ่นพลวงออกและถอดเสื้อผ้า กรณีกินสารประกอบของพลวงมา ให้สังเกตอาการ การให้ผงถ่านกัมมันต์ไม่น่าจะ
ได้ประโยชน์เพราะดูดซับพลวงได้ไม่ดี [7] การล้างท้องอาจพอได้ประโยชน์บ้าง ถ้ากินไปในปริมาณมาก และทําอย่างรวดเร็ว
หลังกิน (2.) กรณีสูดดมแก๊สสติบีน ให้รีบนําผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วท่ีสุด และให้อยู่ในท่ีอากาศถ่ายเท เปิดทางเดิน
หายใจให้โล่ง ในท้ัง 2 กรณีต้องให้สารน้ําให้เพียงพอถ้าพบว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะช็อก 

 การรักษา ไม่มียาต้านพิษสําหรับพิษจากพลวงและแก๊สสติบีน การรักษาตามอาการเป็นส่งท่ีสําคัญท่ีสุด (1.) กรณีพิษจาก
พลวง ทําการรักษาตามอาการ ให้สารน้ําให้เพียงพอ โดยเฉพาะกรณีท่ีกินสารประกอบพลวงมาแล้วเกิดกระเพาะอาหาร
อักเสบหรือลําไส้อักเสบ ผู้ป่วยอาจอาเจียนหรือท้องเสียจนร่างกายสูญเสียน้ํามาก ต้องให้สารน้ําชดเชยเพื่อป้องกันภาวะช็อก 
แก้ไขระดับเกลือแร่ให้อยู่ในภาวะปกติ รักษาอาการปวดและคล่ืนไส้อาเจียนไปตามอาการ ตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี
ความพยายามในการใช้สาร Dimercaprol (BAL), Dimercaptosuccinic acid (DMSA), Dimercaptopropanesulfnic 
acid (DMPS) มาทําคีเลชั่นพลวงออกจากร่างกาย แต่ข้อมูลที่มีก็ไม่มากเพียงพอที่จะบอกได้ว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่ 
การล้างไต (Hemodialysis) การกรองเลือด (Hemoperfusion) และการให้ยาเพื่อเร่งขับปัสสาวะ (Forced diuresis) ไม่มี
ประโยชน์ในการช่วยเร่งขับพิษของพลวงออกจากร่างกาย (2.) กรณีสูดดมแก๊สสติบีน หากมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกมาก 
จนเกิดภาวะซีดและไตวาย การให้เลือด (Blood transfusion) อาจช่วยให้ดีข้ึน การรักษาทําเหมือนภาวะไตวายจากภาวะ
กล้ามเนื้อลายสูญสลาย (Rhabdomyolysis) โดยการให้สารน้ําและปรับสมดุลเกลือแร่ในร่างกายให้เหมาะสม 

การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันท่ีดีท่ีสุดคือลดการสัมผัสตามหลักการอาชีวอนามัย ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นพลวง
และแก๊สสติบีนท่ีแหล่งกําเนิด ให้คนทํางานกับสารเคมีนี้ในท่ีมีระบบระบายอากาศเหมาะสม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
เช่น หน้ากากกรองสารเคมี ชุดคลุม และถุงมือ ส่วนการเฝ้าระวังทําโดย ตรวจวัดระดับฝุ่นพลวงในอากาศท่ีทํางานเป็นระยะ 
สังเกตอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ผื่นแพ้ เม่ือทํางานกับฝุ่นพลวงและแก๊สสติบีนในคนทํางาน การตรวจสุขภาพประจําปี ถ้ามี
ความเสี่ยงจากพลวงควรตรวจ ภาพรังสีทรวงอกเพ่ือค้นหาภาวะฝุ่นจับปอด หากมีความเสี่ยงสูงหรือเร่ิมมีอาการผิดปกติ อาจ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพ่ือดูภาวะผิดปกติ เช่น Flat T wave หรือ Invert T wave และอาจตรวจการทํางานของตับและไตด้วย 
ถ้ามีความเสี่ยงจากแก๊สสติบีน ควรตรวจความสมบูรณข์องเม็ดเลือดเพ่ือดูภาวะซีดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตก 
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Arsenic 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2555 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25 กันยายน 2561 
 
ชื่อ สารหนู (Arsenic) ||||| ชื่ออื่น Grey arsenic, Metallic arsenic, Arsenia, Arsenico, Arsenicum 
สัญลักษณ์อะตอม As ||||| น้ําหนักอะตอม 74.92 ||||| CAS Number 7440-38-2 ||||| UN Number 1558 
ลักษณะทางกายภาพ สารหนูในรูปธาตุบริสุทธิ์ (Elemental form) มีลักษณะได้ 3 อัลโลโทรป (Allotrope) แบบแรกเป็น
แบบที่พบได้บ่อยท่ีสุด คืออยู่ในรูปแร่สีเงิน มีลักษณะแวววาวคล้ายโลหะ และค่อนข้างเปราะ แบบท่ีสองพบน้อยมากคือสารหนู
เหลือง มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายข้ีผึ้ง แบบที่สามพบได้น้อยมากเช่นกันคือสารหนูดํา มีลักษณะเป็นก้อนสีดํา สารหนูนั้นไม่มีกลิ่น 
และไม่มีรส [1] ส่วนสารประกอบของสารหนู (Arsenic compound) มีทั้งในรูปสารประกอบอินทรีย์ (Organic arsenic 
compound) และสารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic arsenic compound) โดยอะตอมของสารหนูที่อยู่ในสารประกอบ
ต่างๆ จะพบได้อยู่สองวาเลนซี (Valencies) คือไตรวาเลนต์ (Trivalent หรือ 3-Valent) ซ่ึงจะเรียกสารประกอบสารหนูพวกนี้ว่า
อาร์เซไนต์ (Arsenite) สัญลักษณ์คือ As (III) กับอีกแบบคือเพนตาวาเลนต์ (Pentavalent หรือ 5-Valent) ซ่ึงจะเรียกสารประกอบ
สารหนูพวกนี้ว่าอาร์เซเนต (Arsenate) สัญลักษณ์คือ As (V) [2] สารประกอบของสารหนูแต่ละชนิดมีลักษณะทางกายภาพ
แตกต่างกันไป เช่น อาร์เซนิกไตรออกไซด์ (Arsenic trioxide) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูชนิดหนึ่ง มีลักษณะทาง
กายภาพเป็นผงหรือผลึกสีขาว กรดอาร์เซนิก (Arsenic acid) มีลักษณะเป็นของเหลวข้นใส สารประกอบของสารหนูท่ีอยูในรูป
แก๊สก็มีเช่นกัน คือแก๊สอาร์ซีน (Arsine gas) สารประกอบของสารหนูแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายนํ้าแตกต่างกัน
ได้มาก เช่น กรดอาร์เซนิก (Arsenic acid) สามารถละลายน้ําได้ดี อาร์เซนิกไตรออกไซด์ (Arsenic trioxide) พอละลายน้ําได้บ้าง 
ในขณะที่ แคลเซียมอาร์เซเนต (Calcium arsenate) ละลายน้ําได้ไม่ดี [3] 

คําอธิบาย สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะ (Metalloid) ท่ีพบอยู่ได้ท่ัวไปในชั้นหินและดินของเปลือกโลก สารหนูอาจพบได้ในรูปธาตุ
บริสุทธ์ิ (Elemental form) หรือสารประกอบของสารหนู (Arsenic compound) ซ่ึงมีท้ังในรูปสารประกอบอินทรีย์ (Organic 
arsenic compound) และสารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic arsenic compound) สารหนูเป็นธาตุท่ีมีความเป็นพิษต่อมนุษย์ 
และสารประกอบของสารหนูส่วนใหญก่็มักมีความเป็นพิษต่อมนุษย์ด้วยเช่นกัน โดยหากกล่าวในภาพรวม สารหนูในรูปธาตุบริสุทธ์ิ
และสารประกอบอนินทรีย์จะมีความเป็นพิษมากกว่าสารหนูในรูปสารประกอบอินทรีย์ และสารประกอบของสารหนูในรูปไตร
วาเลนต์หรือ As (III) จะมีพิษมากกว่าในรูปเพนตาวาเลนซ์หรือ As (V) สารประกอบของสารหนูบางชนิดละลายน้ําได้ดี ในขณะที่
บางชนิดละลายน้ําได้น้อย สารประกอบของสารหนูท่ีละลายน้ําได้ดีจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย และก่อพิษแบบเฉียบพลัน
ได้มาก ในมนุษย์นั้นสารหนูถือว่าเป็นสารแปลกปลอมไม่มีบทบาททางชีวภาพ [1] ส่วนในสัตว์ แม้ข้อมูลจะไม่ชัดเจนนัก แต่เชื่อ
ว่าสารหนูอาจมีประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์อยู่บ้าง [1-2] เช่น การให้สาร Arsanilic acid ซ่ึงเป็นสารประกอบอินทรีย์ของสารหนู
ผสมลงในอาหารสัตว์พวกหมูและไก่ พบว่าทําให้เร่งการเจริญเติบโตและป้องกันโรคลําไส้ได้ [2] พิษของสารหนูในมนุษย์มีท้ัง
แบบอาการเฉียบพลันและอาการในระยะยาว ซ่ึงมีความรุนแรงและทําให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้สารหนูยังเป็นสารก่อมะเร็ง
ปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งผิวหนังอีกด้วย 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2017): Arsenic and inorganic compounds, as As TWA = 0.01 mg/m3, 
ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอด, Arsine TWA = 0.005 ppm [4] ||||| NIOSH REL: Arsenic inorganic compounds, as As 
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– Ca (พิจารณาเห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็ง), C = 0.002 mg/m3 [15 minutes], IDLH = Ca [5 mg/m3 (as As)], Arsenic 
organic compounds, as As IDLH = N.D., Arsine – Ca (พิจารณาเห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็ง), C = 0.002 mg/m3 [15 
minutes], IDLH = Ca [3 ppm] [5] ||||| OSHA PEL: Arsenic inorganic compounds, as As TWA = 0.01 mg/m3, 
Arsenic organic compounds, as As TWA = 0.5 mg/m3, Arsine TWA = 0.05 ppm (0.2 mg/m3) [5] ||||| ประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): Arsenic inorganic 
compounds, as As TWA = 0.01 mg/m3, Arsenic organic compounds, as As TWA = 0.5 mg/m3, Arsine = 0.05 
ppm [6] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2017): Arsenic, elemental and soluble inorganic compounds (excludes 
gallium arsenide and arsine): Inorganic arsenic plus methylated metabolites in urine (End of workweek) = 
35 μg As/L [B] [4] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: Arsenic and inorganic arsenic compounds (mixed exposure to inorganic 
arsenic compounds, including arsenic trioxide, arsenite, and arsenate) = Group 1 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอด 
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งผิวหนังในมนุษย์), Dimethylarsinic acid and monomethylarsonic acid = Group 2B 
(อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์), Arsenobetaine and other organic arsenic compounds not metabolized in 
humans = Group 3 (ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์หรือไม่) [7] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2017): 
Arsenic and inorganic compounds, as As = A1 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) [4] 
แหล่งท่ีพบ สารหนูเป็นแร่ธาตุท่ีพบอยู่ได้ท่ัวไปตามธรรมชาติ ในชั้นหินของเปลือกโลก โดยมักอยู่ในรูปสารประกอบในก้อนแร่
ท่ีอยู่ในหินและดิน [3] ส่วนสารหนูในรูปบริสุทธ์ินั้นพบในธรรมชาติได้น้อย เนื่องจากสามารถพบสารหนูได้ในชั้นหินและดิน จึง
สามารถพบสารหนูปนเปื้อนในน้ําและอาหารท่ัวไปได้ โดยเฉพาะน้ําจากบอ่บาดาล หรือน้ําท่ีอยู่ใกล้แหล่งท่ีปนเปื้อนจากเหมือง
แร่ ในประเทศไทยเคยมีกรณีการปนเปื้อนสารหนูลงในแหล่งน้ําบริโภคเนื่องจากการทําเหมืองดีบุกในพื้นที่อําเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการทําเหมืองดีบุกมายาวนานกว่าร้อยปี ผลจากการสัมผัสสารหนูในสิ่งแวดล้อมทําให้
ประชาชนในพื้นที่เป็นมะเร็งผิวหนัง (มีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกในปี ค.ศ. 1987) และเด็กมีระดับสติปัญญาตํ่า [8] นอกจาก
ประเทศไทย ในประเทศบังกลาเทศและฮังการีก็มีกรณีการปนเปื้อนของสารหนูในวงกว้างเกิดข้ึนเช่นกัน [8] ข้าวท่ีปลูกในพ้ืนท่ี
ใกล้กับเหมืองแร่ท่ีมีสารหนูปนเปื้อน สามารถดูดซึมและเกิดการปนเปื้อนสารหนูไปด้วย [9] สารหนูยังสามารถพบได้ในอาหาร
ท่ัวๆ ไป โดยเฉพาะกลุ่มอาหารทะเลจะมีโอกาสพบสารหนูปนเปื้อนอยู่มาก [3] สารหนูสามารถพบปนเปื้อนเป็นมลพิษอยู่ใน
อากาศได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถพบปนเปื้อนอยู่ในมวนบุหร่ี [3] ในยาสมุนไพรโบราณ (อายุรเวท) ท่ีขายในประเทศ
ไทย [10] ยาหม้อและยาลูกกลอนโดยเฉพาะท่ีผลิตในเอเชีย [2] ส่วนการสัมผัสสารหนูในกรณีจากการประกอบอาชีพนั้น พบ
ได้ในอุตสาหกรรมบางชนิด การทําเหมืองแร่ท่ีมีสารหนูปนเปื้อนอยู่ในก้อนแร่ด้วย เช่น เหมืองแร่ดีบุก [8] เหมืองทอง [11] มี
โอกาสท่ีคนทํางานเหมืองแร่จะได้รับสัมผัสสารหนูไปด้วย ความเป็นพิษของสารหนู สามารถฆ่าแมลง แบคทีเรีย และเชื้อราได้ดี 
จึงถูกนํามาใช้เป็นส่วนผสมของน้ํายารักษาเนื้อไม้ (ใช้อาบน้ํายาในท่อนซุงท่ีตัดออกมา ก่อนท่ีจะนําไม้นั้นไปใช้ทําส่วนประกอบ
ของอาคาร ระเบียง ร้ัว สะพาน เสาไฟฟ้า เครื่องเล่นสนาม เป็นต้น) โดยจะใช้อยู่ในรูปสารโครเมตคอปเปอร์อาร์เซเนต 
(Chromated copper arsenate; CCA) เช่น ย่ีห้อ Tanalith CCA เป็นต้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในอดีตต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ. 
1940 เคยมีการใช้น้ํายารักษาเนื้อไม้ชนิดนี้ในปริมาณมาก [12] แต่หยุดการใช้ไปในปี ค.ศ. 2003 เนื่องจากการหยุดการผลิต
โดยความสมัครใจของผู้ผลิต [2] ร่วมกับการออกกฎหมายห้ามโดยองค์กร Environmental Protection Agency (EPA) [12] 
ส่วนในประเทศไทยจากการทบทวนข้อมูลพบว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมายังมีการใช้อยู่ [13-15] ยาฆ่าแมลงและยากําจัดวัชพืช
บางสูตรอาจมีสารประกอบของสารหนูผสมอยู่ด้วย โดยมักอยู่ในรูปสารประกอบชื่อ Cacodylic acid, Monosodium 
methanearsonate (MSMA), Disodium methanearsonate (DSMA), Calcium acid methanearsonate (CAMA), 
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Arsenic acid [2-3] สารกลุ่ม Organoarsenic compounds เช่น Arsanilic acid (หรืออาจเรียกว่า Aminophenyl arsenic 
acid) ถูกนํามาใช้เป็นอาหารเสริมของหมูและไก่ เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตและป้องกันโรคลําไส้ [2,16] ซึ่งของเสียจาก
อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์เหล่านี้มีโอกาสท่ีจะมีสารประกอบของสารหนูปนเปื้อนอยู่ด้วยและปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ําข้างเคียง [16] 
สารประกอบของสารหนูถูกนํามาใช้เป็นยาเคมีเพ่ือรักษาโรคในมนุษย์ ในอดีตท่ีเคยมีใช้คือ Arsphenamine และ Fowler’s 
solution (1 % Potassium arsenite) ใช้รักษาโรคซิฟิลิส (Syphilis) โรคมาลาเรีย (Malaria) และอาการร่างกายกระตุก (Chorea) 
ในปัจจุบันยังมียาท่ีมีส่วนผสมของสารหนูใช้อยู่คือ Melarsoprol ใช้ในการรักษาโรคทริปพาโนโซมิอาซิส (Trypanosomiasis) 
และ Arsenic trioxide ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Acute promyelocytic leukemia) [17] สารประกอบอนินทรีย์
ของสารหนูถูกใช้ในอุตสาหกรรมบางอย่าง [2] คือใช้เป็นสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) เช่น สาร Gallium arsenide และ 
Aluminium arsenide, ใช้ผลิตโลหะอัลลอยด์ (Alloy) โดยใช้ผสมกับตะกั่ว (Lead) ในปริมาณเล็กน้อยเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ให้กับตะกั่วท่ีใช้ทําแบตเตอรี่รถยนต์และกระสุน หรือใช้ผสมกับทองแดง (Copper) และอาจรวมถึงดีบุก (Tin) เพ่ือผลิตโลหะผสม
ชื่อ Arsenical bronze, ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระจกบางชนิด เช่น สาร Arsenic acid, Arsenic trioxide, และ Arsenic 
pentoxide, ใช้ในการผลิตรงควัตถุ (Pigment) สีเขียวซ่ึงเคยได้รับความนิยมในอดีต เช่น Emerald green (หรืออาจเรียกว่า 
Paris green) ซึ่งก็คือสาร Copper (II) acetate triarsenite เป็นสีที่ใช้เป็นยากําจัดหนู ยาฆ่าแมลง สีของดอกไม้ไฟ และสี
น้ํามันสําหรับจติรกร และ Scheele’s green ซ่ึงก็คือสาร Copper arsenite เป็นสีท่ีใช้ในกระดาษ เทียน ของเล่นเด็ก รวมถึง
ขนมบางชนิด, ใช้ในอุตสาหกรรมการฟอกหนัง เช่น สาร Arsenic sulphide รวมถึงใช้ในสารรักษาสภาพขนและหนังสัตว์ใน
การสตาฟฟ์ (Taxidermy), ในอุตสาหกรรมถลุงแร่ หลอมแร่ ถ้าเป็นแร่ท่ีมีสารหนูปนเปื้อนอยู่ คนทํางานก็มีโอกาสได้รับสัมผัส
สารหนูในรูปของไอระเหย ฝุ่น หรือฟูมเข้าไปได้ ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากซากฟอลซิล เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านหิน 
ถ้าเป็นเชื้อเพลิงจากแหล่งท่ีมีสารหนูปนเปื้อนอยู่ คนทํางานก็มีโอกาสสัมผัสสารหนูได้เช่นกัน ในทางการทหาร สารประกอบ
อินทรีย์ของสารหนูถูกใช้เป็นอาวุธเคมี เช่น สาร Lewisite (Dichloro[2-chlorovinyl]arsine) ซ่ึงเป็นอาวุธเคมีท่ีผลิตข้ึนต้ังแต่
ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 มีฤทธ์ิระคายเคืองปอด (Lung irritation) และทําให้ผิวหนังเป็นตุ่มน้ําใส (Blister agent) และสาร 
Agent blue (สารผสมระหว่าง Cacodylic acid กับ Sodium cacodylate) ซ่ึงมีการใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม เพ่ือทําลาย
พืชในไร่นาท่ีเป็นอาหารของศัตรู ในชีวิตประจําวันบางครั้งอาจพบสารหนูในอาหารและเครื่องดื่มในปริมาณสูงได้ จากการ
เตรียมท่ีไม่ดีหรือการจงใจฆาตกรรม เช่น เคยมีรายงานว่ามีสารหนูปนเปื้อนอยู่ในเหล้าเถ่ือน [18] ในแกงกะหรี่ท่ีทําแจกในงาน
เทศกาล [19] และพบอาการคล้ายพิษสารหนูในกลุ่มนักโทษโดยสืบหาประวัติการรับสัมผัสไม่ได้ชัดเจน [20] เป็นต้น สําหรับ 
Arsine gas นั้น มีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตการก่ึงตัวนําซ่ึงก็คือสาร Gallium arsenide นั่นเอง 
กลไกการก่อโรค หากกล่าวในภาพรวม สารหนูในรูปสารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic arsenic compound) จะมีพิษมากกว่า
ในรูปสารประกอบอินทรีย์ (Organic arsenic compound) และสารหนูในรูปไตรวาเลนต์หรือ As (III) จะมีพิษมากกว่าสารหนู
ในรูปเพนตาวาเลนซ์หรือ As (V) [21] เม่ือดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย สารหนูสามารถก่อพิษได้จากหลายกลไก [2] และเกิดผลข้ึนกับ
อวัยวะแทบทุกระบบของร่างกาย สารหนูในรูป As (III) สามารถยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ในเซลล์ได้หลายชนิด โดยการจับ
กับ Sulfhydril group ของสารต่างๆ ท่ีสําคัญคือสามารถยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ Pyruvate dehydrogenase ซ่ึงเป็น
เอนไซม์สําคัญในกระบวนการหายใจของเซลล์ ทําให้การเปลี่ยน Pyruvate เป็น Acetyl coenzyme A (Acetyl-CoA) ทํา
ไม่ได้ และการสร้างสาร Adenosine triphosphate (ATP) ของเซลล์ลดลง การยับย้ังเอนไซม์โดยกลไกการจับกับ Sulfhydril 
group ยังทําให้เกิดการยับยั้งการดูดซึมกลูโคสของเซลล์, กระบวนการกลูโคนีโอจีนีซิส (Gluconeogenesis), กระบวนการ
ออกซิเดชั่นกรดไขมัน (Fatty acid oxidation), และยังยับยั้งการสร้างกลูตาไทโอน (Glutathione) ซึ่งเป็นสารที่ทําหน้าท่ี
ป้องกันเซลล์บาดเจ็บจากกระบวนการออกซิเดชั่น (Oxidative damage) [21] สําหรับสารหนูในรูป As (V) บางส่วนสามารถถูก
เมตาบอลิสม์กลายเป็นสารหนูในรูป As (III) ในร่างกายได้ [3] ทําให้เกิดพิษในลักษณะเหมือนกับสารหนูในรูป As (III) ดังท่ีได้
กล่าวมาแล้วแต่รุนแรงน้อยกว่า สารหนูในรูป As (V) นั้นมีรูปร่างคล้ายกับ Phosphate ทําให้สามารถไปแทนท่ี Phosphate 
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ในกระบวนการย่อยสลายน้ําตาลและการหายใจของเซลล์ ทําให้กระบวนการ Oxidative phosphorylation ถูกขัดขวาง เช่น 
Adenosine diphosphate (ADP) จะจับกับสารหนูในรูป As (V) กลายเป็น ADP-arsenate แทนท่ีจะจับกับ Phosphate เป็น 
Adenosine triphosphate (ATP) ซ่ึงเป็นสารให้พลังงานสําคัญของร่างกาย [21] นอกจากกลไกต่างๆ ท่ีกล่าวมา สารหนูยัง
สามารถทําให้เกิดภาวะ Oxidative stress ซ่ึงทําให้เกิดการทําลายเซลล์และสารพันธุกรรม (Deoxyribonucleic acid; DNA) ได้ 
และยับย้ังการสร้างสารไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide) ด้วย [21] จากกลไกการทําลายเซลล์และสารพันธุกรรมหลายกระบวนการที่
กล่าวมา ทําให้สารหนูและสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนู มีสมบัติเป็นสารก่อมะเร็ง [7] นอกจากในภาพรวมแล้ว กลไกการ
ก่อโรคของสารประกอบของสารหนูแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไปได้ โดยสารประกอบของสารหนูท่ีละลายน้ําได้ (Soluble 
arsenic compound) จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี ทําให้เป็นพิษแบบเฉียบพลันได้ง่าย [2] ฝุ่นของสารประกอบอนินทรีย์ของ
สารหนู เช่น Arsenic trioxide จะมีฤทธ์ิก่อความระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา สารประกอบของสารหนูที่เป็นอาวุธเคมี 
คือ Lewisite มีฤทธ์ิระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา และปอด อย่างรุนแรง Arsine gas สามารถทําให้เม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) 
ได้ผ่านทางกลไกการจับกับสาร Oxyheme ใน Hemoglobin แล้วเกิดเป็นสารออกฤทธ์ิท่ีทําให้เม็ดเลือดแดงแตก [2] 

การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีสารหนูในรูปธาตุบริสุทธ์ิ เนื่องจากมีสถานะเป็นของแข็งและพบไม่บ่อย โอกาสร่ัวไหล
แพร่กระจายไปในวงกว้างจึงเป็นไปได้ยาก กรณีสารประกอบของสารหนู ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลว หากมีการ
หกร่ัวไหล ผู้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยต้องทําด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูเป็นสารก่อมะเร็ง 
และสารประกอบของสารหนูบางชนิดมีความสามารถในการก่อความระคายเคือง ผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องสวมใส่ถุงมือ ชุดป้องกัน
สารเคมี และหน้ากากป้องกันสารเคมีท่ีมีความเหมาะสม กรณีสารประกอบของสารหนูท่ีเป็นแก๊สคือ Arsine gas แม้จะมีการใช้
ไม่มาก คือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสารก่ึงตัวนํา Gallium arsenide เป็นหลัก แต่หากเกิดการรั่วไหลข้ึนจะถือว่าเป็นอันตราย
มาก เนื่องจากแก๊สชนิดนี้มีความเป็นพิษสูง ทําให้เม็ดเลือดแดงแตก สูดดมเข้าไปมากๆ อาจทําให้ตายได้ อีกทั้งยังไม่มีกลิ่น 
(หรือมีเพียงกลิ่นคล้ายกระเทียมจางๆ) [2] และติดไฟง่าย ผู้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยต้องสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม 
ควรเป็นชุดกันไฟ และเป็นชุดท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว กรณีของสารประกอบอินทรีย์ของสารหนูท่ีเป็นอาวุธเคมี เช่น Lewisite 
มีโอกาสพบได้น้อยมาก แต่หากพบมีการใช้จัดว่าเป็นสารท่ีมีอันตรายร้ายแรง ผู้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยต้องใส่ชุดป้องกันสารเคมี
ท่ีเหมาะสมเช่นกัน 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน การพิจารณาพิษแบบเฉียบพลันของสารหนู ต้องพิจารณาว่าสารหนูนั้นอยู่ในรูปธาตุบริสุทธ์ิ (Elemental 

form) หรือสารประกอบ (Compound) ถ้าเป็นสารประกอบเป็นสารประกอบกลุ่มอนินทรีย์ (Inorganic compound) 
หรืออินทรีย์ (Organic compound) เนื่องจากโดยท่ัวไปแล้วสารหนูในรูปธาตุบริสุทธ์ิและสารประกอบกลุ่มอนินทรีย์จะมี
ความเป็นพิษมากกว่าในรูปสารประกอบกลุ่มอินทรีย์ และจะต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นสารประกอบชนิดใด เนื่องจากแต่ละ
ชนิดแยกย่อยอาจมีความเป็นพิษแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาด้วยว่าผู้ป่วยได้รับสัมผัสทางใด เช่น ทางการกิน 
ทางการหายใจ หรือทางผิวหนัง เนื่องจากโดยท่ัวไปแล้วการได้รับสัมผัสสารหนูหรือสารประกอบของสารหนูอนินทรีย์ผ่าน
ทางการกินจะทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงท่ีสุด 
1. อาการท่ีเฉียบพลันท่ีรุนแรง มักเกิดข้ึนหลังจากการได้รับสารหนูหรือสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูทางการกินใน

ปริมาณสูงเพียงคร้ังเดียว เช่น การกินโดยไม่ต้ังใจ การกินเพ่ือฆ่าตัวตาย การกินเนื่องจากโดนฆาตกรรม อาการจะ
เกิดข้ึนกับระบบร่างกายแทบทุกระบบ [2] ดังนี้ (1.) ระบบทางเดินอาหาร หลังจากการกินในเวลาเป็นนาทีหรือชั่วโมง 
จะเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร (Hemorrhagic gastroenteritis) เกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และถ่าย
เหลว แม้ว่าอาการในระบบทางเดินอาหารมักดีข้ึนภายใน 24 – 48 ชั่วโมง แต่สารหนูถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว 
และไปก่ออาการในระบบอวัยวะอ่ืนต่อไป (2.) ระบบหัวใจและหลอดเลือด ในรายที่มีอาการรุนแรง จะพบความดัน
โลหิตตํ่าลง เนื่องจากร่างกายเสียน้ําจากอาการของระบบทางเดินอาหาร และของเหลวสูญเสียออกจากหลอดเลือด
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ไปอยู่ในพ้ืนท่ีระหว่างเซลล์ (Third-spacing) ทําให้ความดันโลหิตตํ่าลง หัวใจเต้นเร็ว ช็อก และตายได้ อาจพบภาวะ
เลือดเป็นกรด (Metabolic acidosis) และภาวะกล้ามเนื้อสูญสลาย (Rhabdomyolysis) หากผ่านไปได้ 1 – 6 วัน
ต่อมา อาจพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติชนิด Congestive cardiomyopathy, ภาวะปอดบวมน้ํา (Pulmonary 
edema), และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น ภาวะ Prolonged QT interval และ Torsade de pointes [2] (3.) 
ระบบประสาท ความรู้สึกตัวของผู้ป่วยอาจเป็นปกติ หรือง่วงซึม (Lethargy) หรือกระวนกระวาย (Agitation) หรือ
สับสน (Delirium) ก็ได้ ภาวะสับสนอาจเกิดข้ึนหลังจากกินสารหนูนาน 2 – 6 วัน อาการชักอาจเกิดข้ึนได้แต่พบไม่
บ่อย มักพบอาการผิดปกติของการรับความรู้สึกและอ่อนแรงของรยางค์แบบสมมาตร (Symmetric sensorimotor 
axonal peripheral neuropathy) หลังจากการกินสารหนู 1 – 5 สัปดาห์ เร่ิมจากอาการปวดและรับความรู้สึกไว
ผิดปกติ (Dysenthesia) จากส่วนปลายของรยางค์ โดยเฉพาะท่ีเท้าท้ังสองข้าง จากนั้นมีอาการอ่อนแรงและอัมพาต
ของรยางค์ไล่ข้ึนมาเร่ือยๆ ในรายท่ีอาการรุนแรงอาจทําให้อัมพาตท้ังสี่รยางค์ (Quadriplegia) และกล้ามเนื้อหายใจ
ล้มเหลว (Neuromuscular respiratory failure) [2] (4.) ระบบเลือด พบภาวะระดับเม็ดเลือดทุกชนิดลดลง 
(Pancytopenia) โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาว (Leukopenia) และเม็ดเลือดแดง (Anemia) ซ่ึงจะพบได้หลังจากการกิน
สารหนู 1 – 2 สัปดาห์ อาจพบสัดส่วนของเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลเพ่ิมข้ึน (Relative eosinophilia) และอาจ
พบลักษณะจุด Basophilic stripping ที่เม็ดเลือดแดงจากการส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (5.) ระบบผิวหนัง 
ความผิดปกติท่ีอาจพบได้บ้าง หลังจากการกินสารหนู 1 – 6 สัปดาห์ คือมือและเท้าลอก ผื่นแบบจุดแดงข้ึนท่ัวไป 
(Diffuse maculopapular rash) รอบตาบวม มีงูสวัด (Herpes zoster) หรือเริม (Herpes simplex) ข้ึน ท่ีเล็บมี
เส้นสีขาวขึ้นพาดในแนวขวาง (เรียกเส้นนี้ว่า Mees’ line หรือ Aldrich-Mees’ line) ซ่ึงมักจะขึ้นหลายเดือนหลังจาก
การกินสารหนู 

2. กรณีได้รับสัมผัสสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนู (Inorganic arsenic compound) จากการทํางาน ซ่ึงบางชนิดอยู่ใน
รูปของแข็ง เชน่ Arsenic trioxide และบางชนิดอยู่ในรูปของเหลว เช่น Arsenic acid ไม่ว่าโดยการสูดดม ฝุ่น ไอระเหย 
ฟูม เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ หรือถูกของเหลวหรือสารละลายหกรดผิวหนัง สารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูบาง
ชนิดนั้นจะมีสมบัติก่อระคายเคือง (เช่น Arsenic trioxide และ Arsenic acid) สามารถทําให้ระคายเคืองตา (แสบตา 
ตาแดง), ผิวหนัง (แสบผิวหนัง เกิดผื่นผิวหนังอักเสบ), และระบบทางเดินหายใจ (แสบคอ ไอ หายใจลําบาก) ได้ ใน
กรณีของ Arsenic trioxide ซ่ึงเป็นสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูท่ีพบได้บ่อย การสูดดมไอของสารชนิดนี้ไม่มีกลิ่น 
แต่ระคายเคือง ระดับการสูดดมจึงมักไม่สูงพอท่ีจะทําให้เกิดพิษต่อระบบร่างกาย (Systemic effect) แบบการกิน [22] 
ส่วนการสัมผัส Arsenic trioxide ทางผิวหนัง ทําให้ระคายเคืองผิวหนัง แต่การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง
ของสารนี้ไม่ดี จึงมักไม่ทําให้ขนาดสูงพอท่ีจะทําให้เกิดพิษต่อระบบร่างกาย (Systemic effect) ได้เช่นกัน [22] 

3. กรณีได้รับสัมผัสสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนู (Inorganic arsenic compound) ได้แก่ Arsenic trioxide ผ่าน
ทางการฉีดเข้าหลอดเลือดดํา เพ่ือใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีรายงานว่าทําให้เกิดอาการพิษต่อระบบ
ร่างกาย (Systemic effect) คืออาการหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ [2] 

4. กรณีได้รับสัมผัสสารประกอบท้ังอนินทรีย์และอินทรีย์ของสารหนู (Inorganic and organic arsenic compound) 
ท่ีอยู่ในอาหาร โดยท่ัวไปในอาหารแทบทุกชนิดจะมีสารประกอบของสารหนูปนเปื้อนอยู่ท้ังในรูปสารประกอบอนินทรีย์ 
(Inorganic arsenic compound) และสารประกอบอินทรีย์ (Organic arsenic compound) [7] ในปริมาณน้อยๆ คือ
มักมีปนเปื้อนอยู่ในเนื้ออาหารไม่เกิน 0.25 mg/kg [7] ปริมาณและชนิดของสารหนูท่ีปนเปื้อนในอาหารจะมากหรือน้อย
ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของอาหารนั้น แหล่งท่ีมา และเทคนิคในการเตรียม หากกล่าวในภาพรวม 
อาหารกลุ่มอาหารทะเล (Seafood) จะมีปริมาณสารประกอบของสารหนูปนเปื้อนอยู่มากท่ีสุด [7] แต่ในกรณีพิเศษ
บางกรณี ก็อาจพบการปนเปื้อนสารประกอบของสารหนูในปริมาณสูงในอาหารชนิดอ่ืนๆ ได้ เช่น การดื่มน้ําจากแหล่ง
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น้ําใกล้เหมืองดีบุกท่ีมีสารหนูปนเปื้อน ก็อาจทําให้ได้รับสารประกอบท้ังอนินทรีย์และอินทรีย์ของสารหนูเข้าไปได้ใน
ปริมาณสูง [8] หรือการกินข้าวท่ีปลูกในดินท่ีเป็นแหล่งปนเปื้อนสารหนู ก็อาจทําให้ได้รับสารประกอบทั้งอนินทรีย์
และอินทรีย์ของสารหนูเข้าไปได้มากเช่นกัน [9] องค์กร International Agency for Research on Cancer (IARC) 
ทําการประมาณเอาไว้ว่า ในอาหารท่ีคนท่ัวไปกินนั้น ปกติจะมีสารหนูปนเปื้อนอยู่ในรูปท้ังสารประกอบอนินทรีย์และ
อินทรีย์ในปริมาณน้อยๆ โดยท่ีประมาณ 25 % จะอยู่ในรูปสารประกอบอนินทรีย์ [7] หากกล่าวถึงเฉพาะกลุ่มอาหาร
ทะเล ซ่ึงเป็นอาหารกลุ่มท่ีปกติมีการปนเปื้อนของสารหนูอยู่ในปริมาณสูงท่ีสุด จะพบสารประกอบอินทรีย์ของสารหนู 
(Organic arsenic compound) ได้ในอาหารทะเลหลายชนิด [23] เช่น Arsenobetaine และ Arsenocholine พบ
ได้ในเนื้อปลา กุ้ง ปู [3] Arsenosugar (Dimethylarsinoyl riboside derivative) พบได้ในสาหร่ายทะเล [2-3] 
Dimethylarsinic acid (หรืออาจเรียกสารนี้ว่า Cacodylic acid หรือ Dimethylarsenic acid หรือ DMA [24] หรือ
ถ้าอยู่ในรูปเกลือคือสาร Dimethylarsinate) สามารถพบได้ในหอยแมลงภู่ [3,25-26] สําหรับสารประกอบอนินทรีย์
ของสารหนู (Inorganic arsenic compound) สามารถพบได้ในอาหารทะเลเช่นกัน มีการศึกษาพบว่าสาหร่าย
ทะเล โดยเฉพาะสาหร่ายทะเลญี่ปุ่นสีน้ําตาล (Hijiki seaweed) จะมีปริมาณสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนู
ปนเปื้อนอยู่มาก [27-28] ในอาหารทะเลกลุ่มหอย กุ้ง ปู (Shellfish) ก็มีสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูปนเปื้อนอยู่
ด้วยเช่นกัน [3,25] หากกล่าวโดยรวมเกี่ยวกับสารประกอบของสารหนูท่ีพบในอาหาร จะกล่าวได้ว่าคนท่ัวไปมีโอกาส
ได้รับสารประกอบของสารหนูท้ังในรูปอนินทรีย์และอินทรีย์อยู่ในปริมาณน้อยๆ เป็นปกติ แต่ในบางกรณีอาจได้รับ
ในปริมาณสูงข้ึนเนื่องจากชนิดอาหารหรือเป็นอาหารจากแหล่งท่ีปนเปื้อน ปริมาณสารหนูท่ีได้รับจากอาหารนี้มักมี
ขนาดไม่มากพอท่ีจะทําให้เกิดอาการพิษเฉียบพลันได้ หากกล่าวถึงเฉพาะสารประกอบอินทรีย์ของสารหนู (Organic 
arsenic compound) ท่ีพบในอาหารทะเล ในเนื้อปลาสามารถพบสาร Arsenobetaine ในปริมาณสูงได้ [2-3] แต่
สาร Arsenobetaine นี้ จะไม่เกิดการเมตาบอไลซ์ (Metabolized) ในร่างกายของมนุษย์ [7] และจะถูกขับออกมา
ในรูปเดิมทางปัสสาวะ [2] จึงไม่พบว่าทําให้เกิดพิษในมนุษย์ [2,7] องค์กร IARC จึงพิจารณาว่าสาร Arsenobetaine 
นี้ (รวมถึงสารประกอบอินทรีย์ของสารหนูตัวอ่ืนๆ ถ้ามีข้อมูลในอนาคตว่าไม่เกิดการเมตาบอไลซ์ในร่างกายมนุษย์) เป็น
สารท่ีไม่สามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์หรือไม่ (IARC Group 3) [7] ซึ่งต่างจากสารหนูในรูปธาตุ
บริสุทธ์ิและสารประกอบอนินทรีย์ ซ่ึงถูกจัดกลุ่มเป็นสารท่ียืนยันชัดเจนว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (IARC Group 1) 
[7] นอกจาก Arsenobetaine แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอไลซ์ในร่างกายมนุษย์ของสารประกอบอินทรีย์
ของสารหนูท่ีพบในอาหารทะเลตัวอ่ืนๆ นั้นยังมีอยู่อย่างค่อนข้างจํากัด [7] 

5. กรณีได้รับสัมผัสสารประกอบอินทรีย์ของสารหนู (Organic arsenic compound) ท่ีเป็นอาวุธเคมี ได้แก่ สาร Lewisite 
ซ่ึงมีโอกาสได้รับจากการสูดดมและทางผิวหนังในสงครามเคมี สารนี้อาจไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นคล้ายดอกเจอราเนียม 
(Geranium) แต่จะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจอย่างรุนแรง ทําให้แสบตา ทําลาย
เนื้อเย่ือกระจกตา แสบผิวหนัง ผิวหนังเกิดแผลไหม้ ผิวหนังเกิดเป็นตุ่มน้ําใส (Blister) ระคายเคืองทางเดินหายใจ 
เลือดกําเดาไหล แสบจมูก แสบคอ ไอ อาเจียน หายใจลําบาก ปอดบวมน้ํา และทําให้ตายได้ การได้รับสัมผัสใน
ปริมาณสูงสามารถทําให้เกิดพิษต่อระบบร่างกาย (Systemic effect) ของสารหนูได้ด้วย 

6. กรณีได้รับสัมผัสแก๊สอาร์ซีน (Arsine gas) เนื่องจาก Arsine gas เป็นสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูท่ีมีลักษณะ
พิเศษ คืออยู่ในสถานะแก๊ส อีกท้ังยังมีพิษรุนแรงแตกต่างจากสารประกอบของสารหนูชนิดอ่ืน การได้รับสัมผัส 
Arsine gas จากการทํางานจึงต้องพิจารณาแยกออกเป็นพิเศษ การได้รับสัมผัสสารนี้มีโอกาสได้รับในปริมาณสูง 
เนื่องจากสารนี้มีฤทธ์ิระคายเคืองไม่มาก สูดดมแล้วไม่เกิดอาการทันที และไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นคล้ายกระเทียมเพียง
อ่อนๆ [2] กรณีมีแก๊สนี้ร่ัวไหลในโรงงานอุตสาหกรรม บางครั้งอาจเหตุไปแล้วนาน 30 นาที – 3 ชั่วโมง กว่าท่ีคนทํางาน
จะรู้ตัว อาการเฉียบพลันจะเกิดข้ึนหลังจากสูดดมสารนี้ไปแล้ว 2 – 24 ชั่วโมง ข้ึนกับปริมาณแก๊สท่ีได้รับ โดยจะมี
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อาการครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ มีไข้ หนาวสั่น ชาและเย็นบริเวณปลายมือปลายเท้า อาจมีอาการระบบทางเดิน
อาหารร่วมด้วย คืออาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดบริเวณลําตัวและหลัง ในรายที่อาการรุนแรงมาก อาจทําให้
เสียชีวิตได้ภายใน 1 – 2 ชั่วโมง [2] จากภาวะเม็ดเลือดแดงแตก ผลจากการท่ี Arsine gas ทําให้เม็ดเลือดแดงแตก 
จะทําให้เกิดภาวะมีฮีโมโกลบินในปัสสาวะ (Hemoglobinuria) ทําให้ปัสสาวะมีสีแดงคล้ํา ซ่ึงมักเกิดข้ึนในช่วง 4 – 6 
ชั่วโมงหลังการสัมผัส [29] และผิวหนังกับดวงตาอาจเปลี่ยนเป็นสีออกเหลืองเนื่องจากมีปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด
มาก ซ่ึงมักเกิดข้ึนในช่วง 24 – 48 ชั่วโมงหลังการสัมผัส [29] ผลจากการท่ีมีปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดมาก ทําให้เกิด
ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure) ทําให้มีปัสสาวะออกน้อย (Oliguria) จนถึงไม่ออกเลย (Anuria) ซ่ึง
มักเกิดในช่วง 1 – 3 วันหลังการสัมผัส [2] หากไม่ทําการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการสับสน (Delirium) ใน 1 – 2 วันหลังจากการสัมผัส ผู้ป่วยบางรายอาจ
เกิดอาการปอดบวมน้ํา (Pulmonary edema) หรือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว (Circulatory failure) ซึ่งเป็น
สาเหตุท่ีทําให้เสียชีวิตได้เช่นกัน [29] 

 อาการระยะยาว อาการพิษในระยะยาวจากการได้รับสัมผัสสารหนูอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยอาจเป็นผล
ต่อเนื่องหลังจากเกิดพิษแบบเฉียบพลัน หรือการได้รับสัมผัสสารหนูในระดับตํ่าอย่างต่อเนื่อง เช่น ได้รับสัมผัสจากการ
ทํางาน ได้รับสัมผัสจากการกินอาหารหรือด่ืมน้ําในแหล่งท่ีปนเป้ือน ได้รับสัมผัสเนื่องจากได้รับสารหนูท่ีให้เพ่ือเป็นยา 
ได้รับสัมผัสจากการจงใจถูกฆาตกรรมแบบท่ีให้ในระดับตํ่าๆ เป็นเวลานาน อาการพิษระยะยาวของสารหนูนั้น ทําให้เกิดผล
กับร่างกายในหลายระบบอวัยวะเช่นเดียวกับอาการพิษแบบเฉียบพลัน และเนื่องจากอาการจะเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ทําให้การวินิจฉัยค่อนข้างทําได้ยาก 
1. กรณีได้รับสารหนูหรือสารประกอบของสารหนูในระยะยาว จะทําให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายดังนี้ (1.) ระบบผิวหนัง 

สารหนูชอบสะสมตัวอยู่ในเนื้อเย่ือท่ีมีสารเคราติน (Keratin) มาก ซ่ึงได้แก่ เล็บ ผม และผิวหนัง [30] ผลต่อผิวหนัง
นั้นเป็นผลท่ีพบได้บ่อย [30] ค่อยๆ เกิดผลข้ึนในช่วง 1 – 10 ปีหลังการสัมผัส [2] ลักษณะท่ีพบบ่อยคือผิวหนังท่ีลําตัว
และรยางค์เป็นจุดดํา (Hyperpigmentation) กระจายท่ัวๆ บางคร้ังอาจมีจุดสีจาง (Hypopigmentation) แทรก เป็น
ลักษณะเฉพาะที่คล้ายกับจุดบนพื้นที่เกิดตอนฝนตก (Raindrop pattern) [2,30] หรือลักษณะผื่นอาจเป็นจุดสี
น้ําตาลเข้ม (Dark brown) กระจายท่ัวๆ หรือเป็นปื้นดําอยู่ท่ัวไปก็ได้ [30] รอยโรคท่ีฝ่ามือและฝ่าเท้า จะพบลักษณะ
แข็งหนา (Hyperkeratosis) โดยอาจพบลักษณะเป็นจุดแข็ง (Nodule) หรือเป็นปื้นแข็งหนาข้ึนท่ัวท้ังฝ่ามือหรือฝ่า
เท้า (Diffuse lesion) ก็ได้ รอยโรคท่ีผิวหนังนี้บางคร้ังจะพบรอยโรคก่อนมะเร็ง (Pre-cancerous lesion) ท่ีมีชื่อว่า 
Bowen’s disease ข้ึนได้ ในระยะยาวท่ีผิวหนังอาจเกิดเป็นมะเร็งผิวหนังข้ึน ท่ีพบได้เป็นชนิด Basal cell carcinoma 
[30] และ Squamous cell carcinoma [31] และยังมีรายงานผู้ป่วยท่ีได้รับสารหนู พบอาการหลอดเลือดส่วนปลาย
ท่ีเท้าไหลเวียนไม่ดี ร่วมกับมีเนื้อตาย (Gangrene) เกิดข้ึน เรียกว่าโรค Blackfoot disease [32] ด้วย ลักษณะเส้น
สีขาวขึ้นพาดในแนวขวางที่เล็บ (Mees’ line หรือ Aldrich-Mees’ line) ก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน (2.) ระบบประสาท 
อาการท่ีเกิดข้ึนได้บ่อยคือ อาการผิดปกติของการรับความรู้สึกและอ่อนแรงของรยางค์แบบสมมาตร (Symmetric 
sensorimotor axonal peripheral neuropathy) โดยในกรณีเร้ือรัง อาการชาจะเด่นและมักเกิดข้ึนก่อน (ในรายที่
อาการไม่มากจะมีแต่อาการชาอย่างเดียว) โดยมักเกิดท่ีฝ่าเท้าท้ังสองข้างก่อน หากเป็นมากข้ึนจะเกิดการชาท่ีฝ่ามือ
ด้วย จากนั้นอาการค่อยลุกลามสูงข้ึนมา ถ้ามีอาการมากขึ้นจะมีอาการไวต่อความรู้สึกและเจ็บฝ่าเท้า ฝ่ามือ ตึงท่ีน่อง 
และแขนขาอ่อนแรง อาการทางระบบประสาทอื่นๆ เช่น อ่อนเพลีย ครั่นเนื้อครั่นตัว และมีรายงานว่าอาจทําให้
สมองเสื่อม (Encephalopathy) [33] (3.) ระบบทางเดินอาหารและตับ สารหนูทําให้เกิดภาวะท้องเสียเป็นช่วงๆ [31] 
อาจทําให้ระดับบิลิรูบิน (Bilirubin) และเอนไซม์ตับ (Alkaline phosphatase) สูงขึ้น อาจทําให้เกิดภาวะตับโต 
(Hepatomegaly) และเกิดพังผืดที่ตับ (Non-cirrhotic portal fibrosis) [34] (4.) ผลต่อระบบร่างกายส่วนอื่นๆ 
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ทําให้ ระดับเม็ดเลือดขาวตํ่า (Leukopenia) โลหิตจาง (Anemia) โดยอาจพบเป็นชนิดที่ขนาดเม็ดเลือดแดงใหญ่ 
(Megaloblastic anemia) (5.) ในทางระบาดวิทยา พบว่าผู้ที่สัมผัสสารหนูอย่างเรื้อรัง เพิ่มอัตราการตายใน
ภาพรวม [35] เพิ่มโอกาสการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) การตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(Cardiovascular mortality) โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) และโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory 
disease) [2,30,36-37] การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า (Cohort study) ขนาดใหญ่การศึกษาหนึ่ง ที่ทําให้ได้
ข้อมูลทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับพิษระยะยาวของสารหนูเป็นจํานวนมาก คือ การศึกษาท่ีมีชื่อว่า Health Effects of 
Arsenic Longitudinal Study (HEALS) ซึ่งทําในชาวบังกลาเทศที่ได้รับสัมผัสสารหนู 11,746 คน [35-37] และ
เนื่องจากการเกิดพิษสารหนูในคนแต่ละคนมีความรุนแรงไม่เท่ากัน ในทางระบาดวิทยาเชื่อว่าน่าจะมีความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมท่ีทําให้คนบางคนมีความไวรับต่อการเกิดพิษจากสารหนูมากกว่าบุคคลอ่ืน (Genetic susceptibility) 
ซ่ึงยังต้องมีการศึกษาค้นคว้าโดยละเอียดต่อไป [38] 

2. สําหรับผลการก่อมะเร็งจากการรับสัมผัสสารหนูนั้น สามารถเกิดข้ึนได้แม้ว่าจะหยุดการรับสัมผัสสารหนูไปแล้ว และ
ระยะแฝงของโรค (Latent period) อาจยาวนานหลายสิบปี หมายถึงผู้ป่วยอาจได้รับสัมผัสเม่ือนานมากแล้ว จึงค่อย
เกิดเป็นมะเร็งข้ึนในหลายสิบปีต่อมาได้ [30] องค์กร IARC พิจารณาว่าสารหนูและสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนู 
เป็นสารท่ียืนยันชัดเจนว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอด (Lung) มะเร็งผิวหนัง (Skin) และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary 
bladder) ในมนุษย์ [7] โดยมะเร็งปอดเป็นการสรุปข้อมูลจากการศึกษาต่างๆ ในภาพรวม ส่วนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
นั้นมักพบเป็นชนิด Transitional cell carcinoma [7] และมะเร็งผิวหนังแม้จะมีข้อมูลไม่ชัดเจน แต่มักพบเป็นชนิด 
Basal cell carcinoma และ Squamous cell carcinoma [7] นอกจากนี้ องค์กร IARC ยังพบความสัมพันธ์ท่ียัง
ไม่ยืนยันชัดเจน ระหว่างการสัมผัสสารหนูและสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูกับการเกิดมะเร็งท่ีไต (Kidney) ตับ 
(Liver) และต่อมลูกหมาก (Prostate) อีกด้วย [7] 

3. สําหรับผลต่อระบบสืบพันธ์ุจากการรับสัมผัสสารหนูในระยะยาวนั้น ยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด [30] แต่เนื่องจากสารหนู
ผ่านรกได้จึงเชื่อว่าสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ โดยผลต่อการต้ังครรภ์ท่ีเชื่อว่าอาจเกิดข้ึนได้จาก
การท่ีมารดาสัมผัสสารหนู คือการแท้งบุตร ทารกตายคลอด และการคลอดก่อนกําหนด [39-40] สารหนูผ่านจาก
มารดาสู่บุตรผ่านทางนํ้านม (Breast milk) ได้ แต่ในปริมาณเพียงเล็กน้อย แม้ว่ามารดาจะสัมผัสสารหนูอยู่ในระดับสูง
ก็ตาม [41] เชื่อว่าเหตุผลนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ทารกที่ยังดื่มแต่นมมารดา ในเขตพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารหนูสูง 
ลดความเสี่ยงต่อการได้รับพิษ [41] 

4. สําหรับอาการระยะยาวของการได้รับสัมผัสแก๊สอาร์ซีน (Arsine gas) ในระดับตํ่านั้นมีไม่ชัดเจน อาจทําให้เกิดอาการ
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หายใจขัด คลื่นไส้ อาเจียน และโลหิตจาง [2] แต่ในกรณีท่ีได้รับสัมผัสในปริมาณสูงแล้วรอด
ชีวิตมาได้ สามารถทําให้เกิดอาการเรื้อรังตกค้าง เช่น ไตเสื่อมเรื้อรังเนื่องจากไตถูกทําลาย สับสน ความจําเสื่อม 
(Memory loss) ปลายเส้นประสาทอักเสบ (Polyneuritis) และโลหิตจาง [29] 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยภาวะพิษจากสารหนู ส่วนใหญ่ต้องอาศัยข้อมูลจากท้ังการซักประวัติการสัมผัส การ
ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกัน เนื่องจากพิษจากสารหนูนั้นก่ออาการในหลายระบบ และเป็นอาการท่ีไม่
จําเพาะทําให้วินิจฉัยได้ยาก หากไม่ทราบประวัติการสัมผัสมาก่อน จะย่ิงวินิจฉัยได้ยากข้ึน โดยเฉพาะอาการพิษในระยะยาว ใน
การตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและการรักษาในกรณีท่ีผู้ป่วยเกิดอาการพิษ มีดังนี้ (1.) การตรวจระดับ
สารหนูในปัสสาวะ เป็นการตรวจเพื่อดูระดับสารหนูในร่างกายในช่วงปัจจุบัน คือไม่เกิน 2 – 3 วันท่ีผ่านมา [2] ซ่ึงจะช่วยยืนยัน
ว่าผู้ป่วยมีการรับสัมผัสสารหนูมาหรือไม่ การตรวจน้ีมี 2 รูปแบบ คือการตรวจระดับสารหนูรวม (Total arsenic) เป็นการตรวจ
ระดับสารหนูในรูปสารประกอบอนินทรีย์และอินทรีย์ท้ังหมดทุกชนิดในปัสสาวะของผู้ป่วย โดยท่ัวไปในผู้ป่วยท่ีได้รับพิษแบบ
เฉียบพลัน อาจพบระดับสารหนูรวมได้จากการเก็บตัวอย่างปัสสาวะแบบครั้งเดียว (Spot urine) ในระดับ > 1,000 μg /L [2] ซ่ึง
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สูงมากกว่าระดับท่ีมักพบในคนท่ัวไป คือประมาณ < 30 μg/L จากการเก็บปัสสาวแบบเพียงคร้ังเดียว หรือประมาณ < 50 μg/L 
จากการเก็บปัสสาวะแบบ 24 ชั่วโมง [2] ผู้ป่วยพิษเฉียบพลันท่ีอาการรุนแรงอาจมีระดับสารหนูรวมในปัสสาวะสูงลอยนาน 2 – 3 
สัปดาห์เลยก็ได้ การตรวจระดับสารหนูรวมนั้น อาจมีข้อจํากัดคือการถูกรบกวนในการแปลผลได้ หากผู้ป่วยกินอาหารทะเลมา
ก่อนท่ีจะเกิดอาการพิษข้ึน เช่น ปลา กุ้ง ปู ซ่ึงจะมีสารหนูอินทรีย์ Arsenobetaine อยู่ ซ่ึงสารหนูอินทรีย์ชนิดนี้จะไม่เมตา
บอไลซ์ในร่างกายมนุษย์ และไม่มีข้อมูลว่าสามารถทําให้เกิดพิษ [7] จึงอาจทําให้ค่าระดับสารหนูรวมท่ีตรวจได้เกิดภาวะสูงลวง 
ในการตรวจระดับสารหนูรวมในผู้ป่วยเพ่ือประเมินภาวะพิษจากสารหนูแบบเฉียบพลัน จึงต้องซักประวัติการกินอาหารทะเล
ในช่วง 2 – 3 วันท่ีผ่านมาของผู้ป่วยร่วมในการพิจารณาผลเสมอ (ถ้ากินมาปริมาณมากอาจเกิดผลสูงลวง) การตรวจอีกแบบ
หนึ่งคือการตรวจระดับสารหนูอนินทรีย์และสาร Methylated metabolites ในปัสสาวะ (Inorganic arsenic plus methylated 
metabolites) เป็นการตรวจแยกเฉพาะสารหนูในรูปสารประกอบอนินทรีย์ท้ังหมด กับสารหนูในรูปสารประกอบอินทรีย์อีก 2 
ชนิด ได้แก่ Monomethylarsonic acid (MMA) และ Dimethylarsinic acid (DMA) ซ่ึงเป็นสารท่ีเกิดข้ึนจากการเมตาบอไลซ์
สารหนูอนินทรีย์ในร่างกายของมนุษย์ [3] การตรวจแบบน้ีมีราคาแพงกว่าการตรวจสารหนูรวม และอาจหาห้องปฏิบัติการทํา
การตรวจได้ยากกว่า [42] แต่ปัจจุบันก็มีห้องปฏิบัติการท่ีทําการตรวจได้ในประเทศไทย [42] การส่งตรวจจะช่วยลดปัญหาการ
เกิดผลสูงลวงจากการได้รับสารหนูอินทรีย์ Arsenobetaine ในอาหารทะเล ซ่ึงพบได้บ่อยในการตรวจสารหนูรวม แต่การซัก
ประวัติการสัมผัสสารหนูจากแหล่งต่างๆ และประวัติการกินอาหารทะเลในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมา ยังคงมีความสําคัญ ท่ี
จะต้องใช้ในการแปลผลร่วมด้วย เนื่องจากการตรวจแบบนี้ยังคงไม่สามารถแยกการสัมผัสสารหนูอนินทรีย์จากสิ่งแวดล้อม เช่น 
การดื่มน้ําจากแหล่งที่ปนเปื้อน การสูบบุหรี่ [23] การกินสาหร่ายทะเลญี่ปุ่นสีน้ําตาล [27-28] ออกไปได้ นอกจากนี้การกิน
อาหารทะเลท่ีมีสาร Dimethylarsinic acid (DMA) ปนเปื้อนอยู่ เช่น หอยแมลงภู่ [25-26] ก็สามารถทําให้ผลการตรวจมีค่า
สูงข้ึนได้ด้วยเช่นกัน ในภาพรวมการตรวจน้ีมีปัญหาพบค่าสูงลวงน้อยกว่า [3] แต่ยังคงมีโอกาสเกิดข้ึนได้ ต้องทําการซักประวัติ
การสัมผัสสารหนูจากแหล่งอ่ืนๆ ประกอบไปกับการตรวจด้วยเสมอ (2.) การตรวจระดับสารหนูในเลือด (Blood arsenic) มี
ประโยชน์ในการรักษาน้อย ไม่แนะนําให้ตรวจ [2] เนื่องจากระดับสารหนูในเลือดมักจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากสารหนูดูดซึม
เข้าสู่ร่างกาย [2] และค่ามักมีความแปรปรวนสูง [2] (3.) การตรวจระดับสารหนูในผมและเล็บ เนื่องจากสารหนูมักชอบสะสม
ในเนื้อเย่ือท่ีมีสารเคราตินสูง จึงมีงานวิจัยท่ีพบว่าสามารถตรวจพบระดับสารหนูในผมและเล็บสูงได้ [3] แต่การใช้ประโยชน์ใน
การประเมินสําหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นมีน้อย จึงไม่แนะนําให้ตรวจ [2] เนื่องจากข้อมูลยังมีน้อยและมีโอกาสท่ีตัวอย่างจะมี
การปนเปื้อนสูง [2-3] เช่น การมีผงฝุ่นท่ีเป็นสารประกอบของสารหนูติดอยู่ท่ีเส้นผมท่ีเก็บตัวอย่าง ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะยากมากท่ี
ผู้เก็บตัวอย่างส่งตรวจจะทราบได้ [43] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าค่าท่ีตรวจได้มักมีความแปรปรวนสูงมาก คือหากแบ่งเส้น
ผมเส้นเดียวกันไปส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการหลายๆ แห่ง ค่าที่ตรวจได้จากแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันมากเป็น 10 เท่าได้เลย
ทีเดียว [44] (4.) การตรวจอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชน์ในการประเมินและรักษาผู้ป่วยท่ีมีอาการพิษเฉียบพลันจากสารหนู เช่น การตรวจ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) เพื่อประเมินภาวะระดับเม็ดเลือดทุกชนิดลดลง (Pancytopenia) 
การส่องกล้องจุลทรรศน์ดูหยดเลือดย้อมสีบนแผ่นสไลด์ (Peripheral blood smear) เพ่ือหาจุด Basophilic stripping ท่ีเม็ด
เลือดแดง ระดับเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte) เพ่ือประเมินภาวะเลือดเป็นกรด (Metabolic acidosis) ระดับสารครีเอตีน
ไคเนส (Creatine kinase; CK) ซ่ึงอาจสูงข้ึนในภาวะพิษแบบเฉียบพลัน คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) เพ่ือประเมิน
ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ การตรวจระดับกลูโคสในเลือด (Glucose) การทํางานของไต (BUN and creatinine) การทํางานของ
ตับ (Liver function test) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine analysis) รวมถึงภาพรังสีทรวงอก (Chest film) เพ่ือดูระดับการ
ทํางานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงภาพรังสีช่องท้อง (Abdominal film) หากสงสัยภาวะพิษเฉียบพลันจากการกิน
สารหนู เนื่องจากสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนู เช่น Arsenic trioxide นั้นทึบแสง อาจพบเงาอยู่ในทางเดินอาหารของ
ผู้ป่วยได้ [45] (5.) การตรวจในกรณีสงสัยภาวะพิษสารหนูท่ีเป็นอาการระยะยาวนั้น ส่วนใหญ่เป็นการตรวจตามอาการ คือการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่กล่าวมาเหมือนกับการตรวจในสภาวะพิษแบบเฉียบพลัน ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการแขนขา
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ชาและอ่อนแรง การตรวจการทํางานของเส้นประสาท (Nerve conduction study) ทําให้ประเมินระดับความรุนแรงของ
อาการได้ดีข้ึน ในรายที่สงสัยมะเร็งควรส่งพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือทําการตรวจยืนยัน เช่น มะเร็งผิวหนัง ทําการตรวจชิ้นเนื้อ 
(Biopsy) เพ่ือยืนยัน หากพบในระยะไม่ลุกลามอาจช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ มะเร็งปอด ทําการตรวจภาพรังสีทรวงอก ภาพรังสี
คอมพิวเตอร์ และการส่องกล้องเพื่อตรวจช้ินเนื้อยืนยัน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ทําการตรวจภาพรังสี ภาพรังสีคอมพิวเตอร์ 
และการส่องกล้องเพื่อตรวจชิ้นเนื้อยืนยัน เหล่านี้เป็นต้น (6.) การตรวจทางห้องปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยได้รับพิษเฉียบพลันจาก 
Arsine gas อาการมักเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง การตรวจระดับสารหนูในปัสสาวะและเลือดผู้ป่วยมักได้ผลรายงานกลับมา
ไม่ทันต่อการใช้วิเคราะห์เพื่อรักษาผู้ป่วย [2] การตรวจที่มีประโยชน์คือการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete 
blood count) เป็นระยะ โดยในช่วง 2 – 3 ชั่วโมงแรกค่าอาจเป็นปกติ จากนั้นจะมีการลดลงของค่าระดับความเข้มข้นเลือด 
(Hematocrit; Hct) และค่าระดับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin; Hb) อย่างต่อเนื่องภายใน 12 – 36 ชั่วโมงหลังจากสัมผัส อาจ
พบระดับเม็ดเลือดขาวสูงข้ึน (Leukocytosis) การส่องกล้องจุลทรรศน์ดูหยดเลือดย้อมสีบนแผ่นสไลด์ (Peripheral blood 
smear) จะพบเศษเม็ดเลือดแดงท่ีแตก (Red blood cell fragment) และเซลล์เม็ดเลือดแดงท่ีบวม ภายในติดสีจาง เรียกว่า 
Ghost red blood cell เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดแดงน้ันแตก การตรวจระดับฮีโมโกลบินในพลาสมาหรือซีรัม (Plasma or serum 
hemoglobin) จะพบค่าสูงข้ึน การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine analysis) จะพบปฏิกิริยาเพอร์ออกซิเดส (Peroxidase) ท่ี
ใช้ในการตรวจหาเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte) เป็นบวก เนื่องจากมีฮีโมโกลบินออกมาในปัสสาวะ แต่ส่องตรวจน้ําปัสสาวะ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบเม็ดเลือดแดงเพียงเล็กน้อย ในระยะต่อมาที่ผู้ป่วยเริ่มปัสสาวะไม่ออก อาจพบเซลล์เม็ดเลือดแดง
และคราบ (Cast) มากข้ึน ถ้าส่งตรวจหาระดับฮีโมโกลบินในปัสสาวะอาจพบสูง 3 – 10 g/L ได้เลยทีเดียว ระดับบิลิรูบินใน
เลือดอาจสูงเล็กน้อยถึงปานกลาง คือประมาณ 2 – 5 mg/dL ใน 48 ชั่วโมง แต่ระดับเอนไซม์ตับมักไม่สูง เม่ือเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลัน ระดับการทํางานของไต (BUN and creatinine) จะมีค่าสูงข้ึน [2] ควรตรวจภาพรังสีทรวงอก (Chest film) เพ่ือ
ประเมินหากเกิดภาวะปอดบวมน้ํา (Pulmonary edema) ในผู้ป่วยท่ีได้รับสัมผัส Arsine gas ท่ีมีแนวโน้มจะมีอาการรุนแรง 
การจองและเตรียมเลือด (Whole blood) เอาไว้เผื่อต้องมีการให้เลือดเป็นสิ่งท่ีควรพิจารณาดําเนินการ [2] 
การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินในกรณีของพิษจากสารหนู มีดังนี้ 

1. ในกรณีผู้ป่วยสัมผัสสารประกอบของสารหนูในรูปของเหลวหกรดตัวมา ให้ทําการล้างตัว (Decontamination) ด้วย
น้ําสะอาดเป็นข้ันตอนแรก ล้างตาด้วยหากกระเด็นเข้าตา แล้วรีบนําส่งพบแพทย์ ในกรณีได้รับสารประกอบของสาร
หนูจากการกิน ให้รีบนําส่งพบแพทย์ทันที ในกรณีได้รับสัมผัสและสูดดมอาวุธเคมี Lewisite สารนี้มีฤทธ์ิระคายเคือง
มาก ให้รีบนําผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุและทําการล้างตัวก่อน จากนั้นให้ส่งพบแพทย์ ส่วนกรณีได้รับสัมผัสสูดดม 
Arsine gas เนื่องจากแก๊สชนิดนี้มีฤทธ์ิก่อความระคายเคืองไม่มาก องค์กร Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry (ATSDR) จึงแนะนําว่า ถ้าสัมผัสในรูปแก๊สและสัมผัสสารนี้เพียงสารเดียว ให้รีบนําผู้ป่วยออกจากจุด
เกิดเหตุ และไม่ต้องเสียเวลาล้างตัวผู้ป่วย แต่ให้รีบนําส่งพบแพทย์โดยเร็ว [46] อย่างไรก็ตามถ้าเป็นกรณีท่ีสารนี้อยู่ใน
รูปของแข็งจากความเย็น (Liquefied arsine) หรือสัมผัสร่วมกับสารเคมีอ่ืน การล้างตัวยังคงจําเป็นต้องทําเช่นเดิม 

2. ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นโดยบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประเมินการหายใจ ช่วยเปิดทางเดินหายใจหรือใส่ท่อ
ช่วยหายใจถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ ประเมินระบบไหลเวียนโลหิต ความรู้สึกตัว และคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ รักษาอาการช็อก 
อาการโคมา และให้สารนํ้า ตามความเหมาะสม ในรายที่ช็อกเนื่องจากสูญเสียน้ําต้องให้สารน้ําในปริมาณสูง 
ประเมินว่ามีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะท่ีอันตรายด้วยหรือไม่ หากมีให้ทําการรักษาไปตามลักษณะท่ีพบ ควร
หลีกเลี่ยงยาท่ีอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะ prolonged QT interval เช่น Procainamide ท่ีใช้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะ หรือ Phenothiazine เพ่ือแก้อาการอาเจียน [2] การล้างท้องหรือให้ผงถ่านกัมมันต์ (Activated charcoal) 
ในผู้ป่วยท่ีได้รับสารประกอบของสารหนูจากการกินมา ยังไม่มีข้อมูลถึงประโยชน์ท่ีแน่ชัด [47] ถ้ามีความเป็นไปได้มาก
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หรือมีประวัติค่อนข้างชัดเจนว่าได้รับพิษสารหนูเฉียบพลันจากการกินมา ควรรับเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในจะปลอดภัย
กว่า เนื่องจากในบางรายอาการอาจปรากฏช้า 2 – 3 วันหลังกิน ถ้ามีอาการค่อนข้างรุนแรง หรือพบภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ หรือมีภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive heart failure) การติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจแบบต่อเนื่องอย่าง
น้อย 48 ชั่วโมง เป็นสิ่งท่ีควรทํา [2] 

 การรักษา การรักษาภาวะพิษจากสารหนู มีดังนี้ 
1. กรณีอาการเฉียบพลัน ในผู้ป่วยท่ีมีอาการมาก การรักษาจําเพาะท่ีมีประโยชน์อย่างย่ิงกับผู้ป่วยคือการให้ยาต้านพิษ 

(Antidote) ซึ่งยาต้านพิษของสารหนูที่เป็นที่ยอมรับมี 3 ชนิด [2,47] ได้แก่ Unithiol (หรืออาจเรียกว่า 2,3-
Dimercaptopropanesulfonic acid หรือ DMPS), Dimercaprol (หรืออาจเรียกว่า 2,3-Dimercaptopropanol 
หรือ British anti-Lewisite หรือ BAL), และ Succimer (หรืออาจเรียกว่า 2,3-Dimercaptosuccinic acid หรือ 
DMSA) แม้ข้อมูลไม่ชัดเจน แต่เชื่อกันว่ายา Unithiol เป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพในการต้านพิษสารหนูแบบเฉียบพลัน
ได้ดีท่ีสุด [47] แต่ยาชนิดนี้เป็นยาท่ีหาได้ยากแม้ในประเทศสหรัฐอเมริกา [47] สําหรับประเทศไทย ยา Unithiol เป็น
ยาท่ีไม่มีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ [48] ในที่นี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะการรักษาโดยยาต้านพิษที่มีอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติฉบับปี พ.ศ. 2560 [48] คือ Dimercaprol กับ Succimer เท่านั้น การให้ยาต้านพิษนั้น ควรทําในผู้ป่วยท่ีมี
อาการรุนแรง ท้ังกลุ่มท่ีมีประวัติได้รับสารหนูชัดเจน และกลุ่มท่ีประวัติไม่ชัดเจนแต่อาการน่าสงสัยอย่างมาก การ
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิษวิทยาก่อนให้การรักษาเป็นสิ่งท่ีแนะนําให้ทํา การให้ยาต้านพิษในผู้ป่วยท่ีมี
อาการมากนั้น บางคร้ังจําเป็นต้องให้ด้วยความรวดเร็วก่อนท่ีจะได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการวินิจฉัย 
(เช่น ผลตรวจระดับสารหนูรวมในปัสสาวะ) เนื่องจากหากรอผลตรวจยืนยันมักจะทําให้เสียเวลาไปอีก 2 – 3 วัน [2,47] 
ซ่ึงบางคร้ังทําให้ผู้ป่วยอาการทรุดหนักลงมาก อย่างไรก็ตามควรเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจระดับสารหนูก่อนท่ีจะ
เร่ิมทําการรักษาด้วย เพ่ือการยืนยันการวินิจฉัยที่ชัดเจน ในการให้ยาต้านพิษสารหนูในกรณีพิษเฉียบพลันนั้น ยา 
Dimercaprol เป็นตัวเลือกที่ดีรองลงมาจาก Unithiol (ซึ่งเป็นยาหายาก) ในทางปฏิบัติจึงนิยมใช้เป็นยาตัวแรก 
ขนาดท่ีแนะนําคือ 3 – 5 mg/kg ให้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง ยาอยู่ในรูปน้ํามัน [48] ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามลึกๆ (Deep 
intramuscular) [2,47] ยานี้เตรียมในน้ํามันถ่ัวลิสง (Peanut) จึงควรสอบถามประวัติอาการแพ้ถ่ัวลิสงจากผู้ป่วยด้วย 
[47] ยานี้เม่ือฉีดแล้วจะทําให้มีอาการปวดได้ [49] และมีช่วงของการรักษากับความเป็นพิษท่ีตํ่า (Low therapeutic 
index) [49] ผลข้างเคียงของยานี้คืออาจทําให้คลื่นไส้ ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็ว ในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้ท่ี
ผิวหนังและดวงตาจากสาร Lewisite อาจใช้ยานี้ (ซึ่งอยู่ในรูปน้ํามัน) ทาเพื่อลดการไหม้ได้ [2] เมื่อผู้ป่วยมีระบบ
ไหลเวียนโลหิตคงท่ี (Hemodynamically stable) และอาการของระบบทางเดินอาหารน้อยลงแล้ว อาจเปลี่ยนมา
ให้ยา Succimer ซ่ึงเป็นยากินแทน ขนาดของยา Succimer ท่ีแนะนําคือ 7.5 mg/kg ทุก 6 ชั่วโมง หรือ 10 mg/kg 
ทุก 8 ชั่วโมง [11] การให้ยาต้านพิษเหล่านี้จะไปจับกับสารหนู และช่วยการขับสารหนูออกจากร่างกายทางปัสสาวะ 
ซ่ึงก็คือเป็นการทําคีเลชั่น (Chelation) นั่นเอง การให้ยาต้านพิษสําหรับกรณีพิษสารหนูแบบเฉียบพลัน (โดยการฉีด
จากนั้นเปลี่ยนมาเป็นยากิน) จะทําจนถึงเม่ือใดยังไม่มีข้อสรุปท่ีแน่นอน โดยท่ัวไปจะทําจนถึงเม่ือระดับสารหนูรวมใน
ปัสสาวะลดลงมาตํ่ากว่า 500 μg/L (ในกรณีเก็บปัสสาวะแบบ 24 ชั่วโมง) หรือตํ่ากว่า 300 μg/L (ในกรณีเก็บปัสสาวะ
แบบคร้ังเดียว) ซ่ึงถือว่าเป็นระดับท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงอีก [2] แต่ก็มีคําแนะนําให้ทําต่อเนื่องไปจนระดับ
สารหนูรวมในปัสสาวะลดลงมาตํ่ากว่า 50 μg/L (ในกรณีเก็บปัสสาวะแบบ 24 ชั่วโมง) หรือตํ่ากว่า 30 μg/L (ในกรณี
เก็บปัสสาวะแบบครั้งเดียว) ด้วยเช่นกัน [2,47] 

2. กรณีอาการระยะยาว หากจะกล่าวในภาพรวมการรักษาพิษจากสารหนูในระยะยาวนั้นยังไม่มีวิธีใดท่ีได้ผลอย่าง
แน่นอน [30] การรักษาท่ีดีท่ีสุดก็คือการนําผู้ป่วยออกจากการสัมผัสนั้น [47] ซ่ึงในกรณีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมก็คือการ
นําประชาชนออกจากพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเปื้อนนั่นเอง แต่ในทางปฏิบัติจริงก็ทําได้ยากมาก และเนื่องจากสารหนูเป็นสาร
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ก่อมะเร็ง แม้หยุดการสัมผัสไปแล้ว ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในอีกหลายสิบปีต่อมาก็ยังคงมีอยู่ การรักษาพิษจาก
สารหนูในกรณีอาการระยะยาวเท่าท่ีทําได้ในทางปฏิบัติคือ ในพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเปื้อนของสารหนูหรือมีกลุ่มประชาชน
ท่ีได้รับสัมผัสสารหนูอย่างเร้ือรังจํานวนมาก ควรทําการเฝ้าระวังโรคมะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ เท่าท่ีสามารถทําได้ เช่น ตรวจผิวหนังโดยแพทย์ หากพบลักษณะท่ีเข้าได้กับมะเร็งให้รีบส่งตัวไปทําการ
ตรวจวินิจฉัยยืนยันและทําการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การให้ยาต้านพิษ (หมายถึงการทําคีเลชั่น) ในผู้ป่วยท่ีมี
อาการระยะยาวนั้นยังไม่มีข้อมูลมากนัก [47] เนื่องจากสารหนูดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วถูกขับออกอย่างรวดเร็ว [3] การ
ให้ยาต้านพิษจึงอาจไม่มีประโยชน์มาก [47] หากพิจารณาว่าจะให้ ยาท่ีเป็นตัวเลือกแรกคือ Succimer โดยขนาดท่ี
ให้คือ 10 mg/kg ต่อครั้ง ให้ 3 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 5 วันติดกัน ต่อด้วย 10 mg/kg ให้ 2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ [47] แต่ขนาดยานี้อาจสูงเกินไปในคนท่ีมีน้ําหนักตัวมาก ขนาดสูงสุดท่ีแนะนําให้จึงไม่ควรเกิน 500 mg ใน
การให้ 2 คร้ังต่อวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ [47] ผลข้างเคียงของยา Succimer ที่อาจเกิดขึ้นได้คือ คลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดท้อง ผื่นข้ึน ค่าเอนไซม์ตับสูงข้ึน (ท้ัง SGPT, SGOT, และ Alkaline phosphatase) เป็นต้น การให้ยา 
Dimercaprol ในกรณีอาการระยะยาวนั้นไม่นิยม เนื่องจากมีความเป็นพิษสูงกว่า และอาจทําให้สารหนูไปสะสมท่ี
เนื้อเย่ือสมอง (Brain) และอัณฑะ (Testis) ของผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน [49-50] 

3. กรณีพิษจากการได้รับ Arsine gas เนื่องจาก Arsine gas มีฤทธิ์เฉียบพลันที่รุนแรง คือทําให้เม็ดเลือดแดงแตก 
นําไปสู่ภาวะมีฮีโมโกลบินในปัสสาวะ ซ่ึงจะทําให้ไตวายเฉียบพลันตามมาได้ จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ทําการ
ประเมินสัญญาณชีพ ประเมินการหายใจ ประเมินระบบไหลเวียนโลหิตและภาวะช็อก ทําการแก้ไขไปตามอาการท่ี
เป็น หากเริ่มพบมีภาวะฮีโมโกลบินในปัสสาวะ ควรให้สารน้ําปริมาณสูง และให้ยาขับปัสสาวะกลุ่ม Osmotic diuresis 
คือ Mannitol เพื่อให้ปัสสาวะยังคงออกดีและป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลัน [2] ตรวจติดตามระดับความเข้มข้น
เลือด (Hematocrit) ระดับฮีโมโกลบินในซีรัม (Serum hemoglobin) การทํางานของไต (BUN and creatinine) 
และปริมาณปัสสาวะ (Urine volume) อย่างต่อเนื่อง ในรายที่ระดับฮีโมโกลบินในซีรัมสูงตั้งแต่ 1.5 g/dL ขึ้นไป 
หรือเร่ิมมีอาการไตเสื่อม (Renal insufficiency) แนะนําให้ทําการให้เลือด (Exchange transfusion with whole 
blood) ซ่ึงในผู้ป่วยรายที่มีแนวโน้มมีอาการรุนแรงหรือประวัติการสัมผัสชัดเจน ควรมีการจองและเตรียมเลือดไว้ให้
ตั้งแต่ต้น เพื่อลดการเสียเวลาจากการจองและเตรียมเลือด ในรายที่มีอาการไตวายเฉียบพลัน ควรทําการล้างไต 
(Hemodialysis) และยังคงต้องทําการให้เลือดร่วมไปด้วย โดยตรวจดูระดับความเข้มข้นเลือดเป็นระยะ การให้ยา
ต้านพิษของสารหนู ได้แก่ Unithiol, Dimercaprol, และ Succimer นั้นมีข้อมูลถึงประโยชน์อยู่น้อย [2] ไม่ได้มี
ประโยชน์ชัดเจนเหมือนการให้เลือด [2] คําแนะนําบางแหล่ง แนะนําว่าอาจพิจารณาให้ก็ได้ โดยให้ Dimercaprol 
ตามด้วย Succimer ในขนาดเดียวกันกับกรณีพิษสารหนูแบบเฉียบพลัน [2] รายงานผู้ป่วยบางฉบับมีการให้ยาต้าน
พิษของสารหนูแก่ผู้ป่วยร่วมกับการให้เลือดในผู้ป่วยท่ีสัมผัส Arsine gas [51] แต่คําแนะนําขององค์กร Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) นั้นแนะนําว่าไม่ควรให้ยาต้านพิษของสารหนูกับผู้ป่วยท่ีเกิด
พิษจาก Arsine gas เนื่องจากไม่มีข้อมูลถึงประโยชน์ท่ีชัดเจน [46] 

การป้องกันและเฝ้าระวัง 
 การป้องกัน การป้องกันภาวะพิษจากสารหนูท่ีดีท่ีสุดก็คือการงดการสัมผัส เนื่องจากสารหนูและสารประกอบของสารหนู

มีความเป็นพิษต่อร่างกายสูงและสามารถก่อมะเร็ง [7] แต่ในทางปฏิบัติทําได้ยากมาก เนื่องจากสารหนูเป็นธาตุท่ีพบได้ท่ัวไป
ในเปลือกโลก จึงปนเปื้อนอยู่ในดิน น้ํา อาหาร และอากาศโดยทั่วไป การลดการสัมผัสในกรณีจากการทํางาน ท่ีดีท่ีสุดคือ
การป้องกันตามหลักการทางอาชีวอนามัย คืองดการใช้สารหนูและสารประกอบของสารหนูในกระบวนการทํางานถ้าไม่
จําเป็นต้องใช้ ถ้าจําเป็นต้องใช้ต้องลดการแพร่กระจายจากแหล่งกําเนิด และให้คนทํางานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
การป้องกันการสัมผัสในสิ่งแวดล้อมทําได้ยาก ท่ีพอทําได้ในทางปฏิบัติ เช่น งดการสูบบุหร่ี ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่ง
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มลพิษต่างๆ ท่ีมีความเสี่ยงจะมีสารหนูปนเปื้อน เช่น น้ําเสียจากเหมืองแร่ดีบุก ควันจากการเผาไหม้ปิโตรเคมีหรือถ่านหิน
ท่ีมีสารหนูปนเปื้อน ในกรณีแหล่งท่ีมีการปนเปื้อนสูงในสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพ้ืนท่ีต้องพยายามลดการสัมผัสสารหนู
ให้น้อยลงท่ีสุด เช่น การไม่ด่ืมน้ําจากแหล่งท่ีทราบว่าปนเปื้อน การกรองนํ้าให้มีการปนเปื้อนน้อยลง [8] การไม่กินอาหาร
อย่างข้าวหรือพืชท่ีข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีปนเปื้อน เหล่านี้เป็นต้น รวมไปจนถึงการย้ายออกจากพื้นท่ีท่ีมีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
อย่างมาก แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นไปได้ยาก 

 การเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังการสัมผัสและการเจ็บป่วยจากสารหนูและสารประกอบของสารหนูนั้น ในกรณีจากการทํางาน 
ควรทําการตรวจวัดระดับสารหนูและสารประกอบของสารหนูในอากาศในสถานท่ีทํางานเป็นระยะ (Environmental 
monitoring) และควบคุมไม่ให้มีค่าสูงเกินกว่าที่องค์กรทางด้านอาชีวอนามัยต่างๆ เช่น ACGIH, OSHA, หรือ NIOSH 
กําหนดไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เนื่องจากสารหนูเป็นสารก่อมะเร็ง จึงควรควบคุมให้มีค่าตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทําได้ 
(As low as reasonably practicable; ALARP) คือควบคุมให้ค่าตํ่ากว่าค่าท่ีองค์กรทางด้านอาชีวอนามัยต่างๆ กําหนด
ไว้ได้ย่ิงดี การตรวจติดตามทางชีวภาพ (Biological monitoring) ของสารหนูและสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนู ทํา
ได้โดยการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological marker) ซ่ึงองค์กร ACGIH [3] แนะนําให้ทําการตรวจในกรณีการสัมผัส
สารหนูและสารประกอบของสารหนูอนินทรีย์ (ยกเว้น Gallium arsenide และ Arsine gas) โดยการตรวจระดับสาร
หนูอนินทรีย์กับ Methylated metabolites (ซึ่งได้แก่สาร MMA และ DMA) ในปัสสาวะของคนทํางาน หลังสิ้นสุด
สัปดาห์การทํางาน (End of workweek) ค่าท่ีเหมาะสมจะต้องไม่เกิน 35 μg As/L การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสาร
หนูและสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูนั้น จะต้องทําการซักประวัติการสัมผัสสารหนูจากช่องทางอ่ืนๆ เช่น การสูบ
บุหร่ี การกินอาหารทะเล การกินยาหม้อและยาลูกกลอน รวมถึงการได้รับสัมผัสจากแหล่งท่ีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมร่วม
ด้วยเสมอ เนื่องจากมีโอกาสเกิดผลสูงลวงได้ การให้คนทํางานงดการกินอาหารทะเลทุกชนิด [3] งดการสูบบุหร่ี งดการกิน
ยาหม้อและยาลูกกลอน อย่างน้อยท่ีสุด 2 วันก่อนตรวจปัสสาวะเป็นสิ่งท่ีควรกระทํา ในการแปลผลควรทําโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านอาชีวอนามัย และจะต้องทําด้วยความระมัดระวังในเรื่องผลสูงลวงเสมอ เนื่องจากการได้รับสารหนูอนินทรีย์และ 
Methylated metobolites จากแหล่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งท่ีพบได้ อย่างการได้รับสารหนูอนินทรีย์จากการสูบ
บุหร่ี [23] การดื่มน้ําจากแหล่งท่ีปนเปื้อน การกินสาหร่ายทะเลญ่ีปุ่นสีน้ําตาล (Hijki seaweed) [27-28] หรือการกินอาหาร
ทะเลกลุ่มหอย กุ้ง ปู (Shellfish) [3,25] ส่วนการกินหอยแมลงภู่ ก็ทําให้ได้รับสาร DMA เพ่ิมข้ึนได้ [25-26] ปัจจัยท่ีกล่าวมา
ท้ังหมดมีผลต่อการตรวจและแปลผลตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารหนูและสารประกอบอนินทรีย์ของสารหนูท้ังสิ้น ส่วนการ
ตรวจระดับสารหนูรวม (Total arsenic) ในปัสสาวะนั้น ในกรณีการตรวจติดตามทางชีวภาพเพื่อป้องกันโรคในคนทํางาน 
องค์กร ACGIH ไม่แนะนําให้ใช้ [3] เนื่องจากมีโอกาสพบผลสูงลวงได้มาก จากการตรวจพบสาร Arsenobetaine ซ่ึงเป็น
สารประกอบอินทรีย์ของสารหนูท่ีไม่มีข้อมูลว่ามีความเป็นพิษ [7] แต่พบได้อยู่ในเนื้อปลา กุ้ง ปู [3] เช่นเดียวกับการตรวจ
ระดับสารหนูในผมและเล็บ ซ่ึงองค์กร ACGIH ไม่มีคําแนะนําให้ใช้ เนื่องจากข้อมูลยังมีน้อย [3] ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจท่ีเก็บ
ได้มักมีโอกาสปนเปื้อนได้สูง [2-3,43] และค่าท่ีตรวจได้มักมีความแปรปรวนสูง [44] ในการตรวจติดตามทางชีวภาพสําหรับ
การสัมผัสสารหนูนั้น หากพบค่าตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสูงกว่าปกติแล้ว ควรทําการตรวจยืนยันซํ้า และซักประวัติการสัมผัส
สารหนูจากแหล่งต่างๆ หากพิจารณาแล้วว่าค่าตัวบ่งชี้ทางชีวภาพท่ีสูงข้ึนน่าจะมาจากการสัมผัสในการทํางานจริง จะต้อง
กลับไปทบทวนและปรับปรุงมาตรการทางด้านอาชีวอนามัยใหม่ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนทํางานผู้นั้นลง 
จากนั้นตรวจติดตามตัวบ่งชี้ทางชีวภาพต่อเนื่องเป็นระยะ สําหรับการเฝ้าระวังทางสุขภาพในกรณีการสัมผัสในส่ิงแวดล้อม 
จะทําได้ค่อนข้างยาก หากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสารหนูปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและมีประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจํานวนมาก การ
ตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรคมะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งผิวหนัง โดยแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีเป็นสิ่งสําคัญ ในกรณีของมะเร็งผิวหนัง การตรวจผิวหนังเป็นระยะอาจช่วยให้ตรวจพบโรคได้ต้ังแต่ระยะแรก และ
ช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากการลุกลามของมะเร็งผิวหนังได้ 
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Beryllium 
เรียบเรียงโดย พ.ท.นพ.วชร โอนพรัตน์วิบูล 
วันท่ีเผยแพร่ 18 เมษายน 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11 กรกฎาคม 2561 
 
ชื่อ เบริลเลียม (Beryllium) ||||| ชื่ออื่น Glucinium 
สัญลักษณ์อะตอม Be ||||| น้ําหนักอะตอม 9.01 ||||| CAS Number 7440-41-7 ||||| UN Number 1567 
ลักษณะทางกายภาพ โลหะสีเทาออกขาว เบา และแข็งแรง [1] 

คําอธิบาย เบริลเลียมเป็นโลหะหายาก มีน้ําหนักเบา แข็งแรง ทนทานการยืดขยาย และต้านทานการกัดกร่อนได้ดี จึงนิยม
นํามาใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง เช่น เป็นใช้ส่วนประกอบของยานอวกาศ เคร่ืองบินความเร็วสูง ดาวเทียม จรวดมิสไซล์ 
เบริลเลียมมีพิษร้ายแรง สามารถทําให้เกิดโรคปอดท้ังแบบปอดอักเสบเฉียบพลันและโรคปอดเร้ือรัง ซ่ึงทําให้ตายได้ นอกจากนี้
ยังเกิดพิษต่อผิวหนัง และยังเป็นสารก่อมะเร็งปอดอีกด้วย กลไกการเกิดพิษของเบริลเลียม เชื่อว่านอกจากจะเกิดจากการก่อการ
อักเสบโดยตรงแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันชนิด Cell-mediated immune response ด้วย  
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทํางาน ACGIH TLV (2013): Beryllium and compounds, as BE TWA = 0.00005 mg/m3 
[skin] [sensitizer] [2] ||||| NIOSH REL: Ca (พิจารณาเห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็ง), TWA = not to exceed 0.0005 mg/m3, 
IDLH = Ca [4 mg/m3] [3] ||||| OSHA PEL: TWA = 0.002 mg/m3, C = 0.005 mg/m3, Acceptable maximum peak 
= 0.025 mg/m3 [maximum duration = 30 minutes] [3] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัด
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): Beryllium and beryllium compounds, as BE TWA = 0.002 mg/m3, 
C = 0.005 mg/m3, Acceptable maximum peak = 0.025 mg/m3 [maximum duration = 30 minutes] [4] ||||| ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556: Beryllium oxide = วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 [5] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2013): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: Group 1 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอดในมนุษย์) [6] ||||| ACGIH Carcinogenicity 
(2013): A1 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) [2] 
แหล่งท่ีพบ เบริลเลียมเป็นแร่ธาตุหายากท่ีพบตามธรรมชาติบนพ้ืนผิวโลก เบริลเลียมในธรรมชาติจะอยู่ในรูปสารประกอบ โดย
สินแร่และผลึกอัญมณีท่ีมีธาตุเบริลเลียมอยู่มาก เช่น เบริล (Beryl) ไครโซเบริล (Crysoberyl) เบอร์แทรนไดท์ (Bertrandite) 
เป็นต้น ในกระบวนการผลิตเบริลเลียมค่อนข้างอันตราย จะมีทั้งการใช้ฟลูออไรด์ (Fluoride) กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid) 
และความร้อนสูง เม่ือเป็นธาตุบริสุทธ์ิแล้ว เบริลเลียมจะมีลักษณะเป็นโลหะที่น้ําหนักเบา แข็งแรง ทนทาน และทนความร้อน 
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงถูกนํามาใช้เป็นส่วนประกอบของยานอวกาศ เครื่องบินความเร็วสูง ดาวเทียม จรวดมิสไซล์ อาวุธ
นิวเคลียร์ เคร่ืองเอกซเรย์ กระจกชนิดพิเศษท่ีต้องการความเบาและทนทาน เช่น กระจกบนดาวเทียม กระจกท่ีใช้ในกล้องโทรทัศน์
อวกาศ เบริลเลียมยังใช้ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนํา (Semi-conductor) เคร่ืองเสียง โลหะผสมของเบริลเลียมมีความทนทาน 
ใช้ทํารถจักรยานชนิดแข็งแรงพิเศษ เคร่ืองยนต์ชนิดพิเศษ อุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์กีฬา เช่น ไม้กอล์ฟ คอมพิวเตอร์ และทําวัสดุ
อุดฟัน [7] ในสมัยก่อนมีการนําเบริลเลียมมาใช้เป็นส่วนประกอบของหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ ผู้ป่วยท่ีพบโรคปอดและผิวหนัง
จากเบริลเลียมในยุคแรกๆ ก็คือคนงานในโรงงานหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์นี้ แต่เนื่องจากอันตรายท่ีพบมาก ปัจจุบันจึงเลิกใช้ใน
อุตสาหกรรมนี้ไปแล้ว 
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กลไกการก่อโรค ทางเข้าสู่ร่างกายหลักของเบริลเลียมคือทางปอด ส่วนทางผิวหนังและทางการกินนั้น เบริลเลียมดูดซึมเข้าได้
น้อย แต่หากกินสารประกอบเบริลเลียมที่ละลายน้ําได้หรือผิวหนังที่สัมผัสมีแผล การดูดซึมจะเพิ่มขึ้น เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด
แล้ว เบริลเลียมส่วนใหญ่จะจับกับโปรตีนในกระแสเลือด เช่น Prealbumin และ Globulin สะสมในปอด กระดูก และอวัยวะ
อ่ืนๆ และขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะเป็นหลัก กลไกการเกิดโรคนั้นเชื่อว่าเกิดได้ท้ังจากพิษก่อการอักเสบของเบริลเลียม
โดยตรง เช่น ในกรณีของโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน และเกิดจากการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบ Cell-mediated immune 
response (Delay-typed hypersensitivity หรือ Type IV hypersensitivity) เช่นในกรณีของโรคปอดเร้ือรังและผื่นแพ้ท่ี
ผิวหนัง โดยเบริลเลียมจะทําตัวเป็น Antigen ไปกระตุ้น Human leukocyte antigen (HLA) และ T-lymphocyte ทําให้เกิด
กระบวนการหลั่งสาร Cytokine ชนิดต่างๆ เช่น TNF-α และ IL-6 ออกมา จนเกิดการอักเสบแบบ Granulomatous inflammation 
ข้ึนท่ีปอดหรือผิวหนังในท่ีสุด 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีฝุ่นของเบริลเลียม หรือไอของสารประกอบเบริลเลียมร่ัวไหลแพร่กระจาย ผู้เข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วยต้องใส่ชุดป้องกันสารเคมีท่ีเหมาะสม ถ้าความเข้มข้นสูงมากต้องใช้ชุดท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว 
อาการทางคลินิก  
 อาการเฉียบพลัน การสูดดมฝุ่นหรือฟูมของเบริลเลียม และสารประกอบของเบริลเลียมท่ีละลายน้ําได้ เช่น เบริลเลียม

ฟลูออไรด์ (Beryllium fluoride) เบริลเลียมคลอไรด์ (Beryllium chloride) เบริลเลียมซัลเฟต (Beryllium sulfate) 
ซ่ึงสารประกอบเหล่านี้จะพบได้ในโรงงานผลิตเบริลเลียม สามารถทําให้เกิดการอักเสบรุนแรงในทางเดินหายใจ เรียกว่า 
Acute beryllium disease อาการจะแสบจมูก แสบคอ หลอดลมอักเสบ ไอ แน่นหน้าอก ถ้ารุนแรงจะเกิดปอดอักเสบ 
(Chemical pneumonitis) อาการสามารถเกิดเฉียบพลันแทบจะทันทีหลังสูดดมได้ ถ้ารุนแรงทําให้ตาย ถ้าอาการไม่รุนแรง
จะหายโดยไม่มีอาการตกค้างในหลายสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนต่อมา ผู้ป่วยท่ีเคยเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันจากเบริลเลียมแล้ว 
บางส่วนจะป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรังจากเบริลเลียมต่อไปได้ในระยะยาว 

 อาการระยะยาว พิษของการได้รับเบริลเลียมในระยะยาวนั้นมีได้หลายอย่าง ทั้งทําให้เกิดโรคปอดเรื้อรัง ทําให้เกิดโรค
ผิวหนัง และทําให้เกิดมะเร็งปอด (1.) โรคปอดเรื้อรังท่ีเกิดจากเบริลเลียมนั้นเรียกว่า Beryllosis หรือ Chronic beryllium 
disease (CBD) โรคน้ีเร่ิมแรกพบในกลุ่มคนทํางานโรงงานหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ที่ใช้เบริลเลียมในสมัยก่อน เกิดจาก
การสูดดมเอาฝุ่นของสารประกอบเบริลเลียมท่ีไม่ละลายน้ํา หลักๆ คือเบริลเลียมออกไซด์ (Beryllium oxide) เข้าไป ซ่ึงจะ
ทําให้เกิดการอักเสบแบบ Granulomatous inflammation ในปอดข้ึน ภาพรังสีจะพบเป็นจุดกระจายทั่วปอดท้ังสองข้าง 
ตัดชิ้นเนื้อส่องกล้องดูจะพบมี Interstitial granulomatous เล็กๆ คล้ายกับโรค Sarcoidosis อาการจะออกแรงแล้วเหนื่อย 
แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ไอ น้ําหนักลด อ่อนเพลีย สมรรถภาพปอดลดลง ปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีเนื่องจากเนื้อ
ปอดเป็นพังผืด หัวใจข้างขวาโต (Cor pulmonale) ถ้าเป็นมากๆ อาจเกิดตัวเขียว และกระดูกเกิดภาวะ Hypertrophic 
osteoarthropathy ได้ ในท่ีสุดอาจทําให้เสียชีวิต เนื่องจากพบว่าโรคน้ีพบได้ท้ังในคนท่ีสัมผัสฝุ่นเบริลเลียมท้ังในความ
เข้มข้นสูงและความเข้มข้นท่ีตํ่ามาก บางรายเกิดโรคข้ึนหลังจากหยุดการสัมผัสไปแล้วหลายปี [8] จึงเชื่อว่าโรคนี้น่าจะเกิด
จากกลไกการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซ่ึงอาจจะเป็นชนิด Antigen-stimulated, cell-mediated immune 
response โดยเบริลเลียมทําตัวเป็น Antigen กระตุ้น T-lymphocyte และ Human leukocyte antigen (HLA) ทําให้เกิด
การหลั่งสาร Cytokine ออกมาจนเกิดการอักเสบแบบ Granulomatous inflammation และเกิดผังพืดในเนื้อปอดข้ึน
ในท่ีสุด (2.) โรคผิวหนังจากเบริลเลียม การสัมผัสกับสารประกอบของเบริลเลียมที่ละลายน้ําได้จะทําให้เกิดการระคาย
เคืองและอักเสบท่ีดวงตา เกิดผิวหนังอักเสบ (Contact dermatitis) ลักษณะจะข้ึนเป็นจุดและตุ่มน้ําใส ซ่ึงน่าจะเกิดจาก
ฤทธ์ิระคายเคืองของเบริลเลียมโดยตรง ในคนท่ีใส่วัสดุอุดฟันท่ีมีเบริลเลียมเป็นส่วนประกอบบางราย อาจเกิดการอักเสบท่ี
เหงือกข้ึนรอบฟันท่ีใช้วัสดุอุดเนื่องจากการแพ้ได้ การตกค้างของฝุ่นสารประกอบเบริลเลียมชนิดไม่ละลายน้ําอยู่ในผิวหนัง 
เช่น ในกรณีที่ทํางานแล้วสะเก็ดกระเด็นมาฝังในผิวหนัง จะทําให้เกิดการอักเสบซึ่งน่าจะเป็นผลจาก Cell-mediated 
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immune response ทําให้เกิดรอยโรคเป็น Granuloma ในผิว ลักษณะเป็นตุ่มคล้ายๆ หูด นานไปจะแตกเป็นแผลเร้ือรัง
ได้ ผิวหนังยังเป็นช่องทางในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน (Sensitization) ของร่างกายต่อเบริลเลียม การจะตรวจยืนยันให้
ทราบว่าผู้ใดเกิดการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไปแล้ว (Beryllium sensitized) หรือยัง ทําโดยตรวจ Beryllium lymphocyte 
proliferation test (BeLPT) และ Beryllium sulfate skin test (3.) สําหรับการก่อมะเร็งนั้น เบริลเลียมเป็นสารท่ีก่อ
มะเร็งปอด พบว่าในคนทํางานโรงงานผลิตและหลอมเบริลเลียม มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้ในอัตราสูงกว่าปกติ  

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (1.) สําหรับกรณีโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน ควรตรวจร่างกายดูการอักเสบในจมูกและลําคอ 
ตรวจภาพรังสีทรวงอกเพื่อค้นหารอยอักเสบ ตรวจระดับออกซิเจนทางปลายนิ้ว ตรวจระดับแก๊สในหลอดเลือดแดง (2.) สําหรับ
กรณีโรคปอดเรื้อรัง (CBD) ตรวจภาพรังสีทรวงอกจะพบจุดกระจายทั่วปอดทั้ง 2 ข้าง คล้าย Miliary tuberculosis หรือ 
Sarcoidosis อาจพบต่อมน้ําเหลืองท่ีข้ัวปอดโต (Hilar lymphadenopathy) การตรวจภาพรังสีคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง
อาจทําให้เห็นรอยโรคได้ชัดเจนข้ึน ตรวจสมรรถภาพปอดช่วงแรกอาจปกติ เม่ือเป็นมากจะผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัว ถ้า
พังผืดเกิดข้ึนมาก การตรวจเพ่ือดูการแลกเปลี่ยนแก๊ส เช่น DLCO test ค่าจะลดลง การส่องกล้องตรวจน้ําล้างปอด (Bronchoalveolar 
lavage; BAL) จะพบเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์สูง ตรวจชิ้นเนื้อจากปอดจะพบลักษณะ Non-caseating granuloma และมี 
Perivascular and parenchymal fibrosis with lymphocyte deposition [8] ได้ (3.) กรณีรอยโรคท่ีผิวหนัง ตรวจร่างกายดู
ผื่นหรือตุ่มท่ีผิวหนัง กรณีต้องการทดสอบว่าผู้ป่วยเคยได้รับสัมผัสเบริลเลียมและเกิดการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไปแล้วหรือยัง 
ทําโดยการตรวจ BeLPT คือเจาะเลือดไปแยกเอาเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์มาทําปฏิกิริยากับสารละลายเบริลเลียมในหลอด
ทดลอง ถ้าเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์เกิดการเพิ่มจํานวนข้ึนแสดงว่าเคยมีการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันจากเบริลเลียมแล้ว ถ้าผล
เป็นบวกจากการทํา 2 คร้ังจะยืนยันได้ค่อนข้างแน่นอน คนกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดโรคปอดเร้ือรังจากเบริลเลียม (CBD) ในอนาคต
ได้สูง ต้องตรวจเฝ้าระวังโรคเปน็อย่างดี อีกวิธีในการตรวจการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันคือทํา Skin patch test โดยแปะสารทดสอบ
ด้วยสารละลาย 1 % Beryllium sulfate [7,9] (4.) กรณีมะเร็งปอด ตรวจภาพรังสีทรวงอกและภาพรังสีคอมพิวเตอร์เพ่ือดูรอยโรค 
ตรวจชิ้นเนื้อเพ่ือยืนยันการเป็นมะเร็ง 
การดูแลรักษา  
 การปฐมพยาบาล นําผู้ป่วยออกจากการสัมผัสให้เร็วท่ีสุด ถอดเสื้อผ้าออก ล้างผิวหนังส่วนท่ีสัมผัสด้วยน้ําเปล่า ถ้าเข้าตา

ให้ล้างตาด้วย ให้ออกซิเจนเสริม รีบส่งพบแพทย์ 
 การรักษา (1.) กรณีปอดอักเสบเฉียบพลัน เม่ือผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล ถ้ายังไม่ได้ล้างตัวให้ล้างตัวก่อน ประเมินการหายใจ 

ช่วยหายใจถ้าไม่หายใจ ให้ออกซิเจนเสริม ประเมินระบบไหลเวียน ให้สารนํ้าอย่างเพียงพอ ให้นอนพัก ตรวจภาพรังสี
ทรวงอกเพื่อค้นหาการอักเสบท่ีปอด ให้การรักษาประคับประคองตามอาการ อาจพิจารณาให้ยาสเตียรอยด์เพื่อลดการ
อักเสบร่วมด้วย (2.) กรณีโรคปอดเรื้อรัง (CBD) เม่ือเป็นแล้วรักษาให้หายขาดไม่ได้ อาการผู้ป่วยมักจะแย่ลงเร่ือยๆ การ
ป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและสําคัญท่ีสุด เม่ือเป็นโรคแล้วต้องให้หยุดการสัมผัสโดยการเปล่ียนงานทันที ถ้ามีอาการมาก 
เช่น หอบหรือไอตลอด เหนื่อยง่าย สมรรถภาพปอดผิดปกติมาก ค่าการแลกเปลี่ยนแก๊สลดลง เร่ิมมีความดันในปอดสูง หัวใจ
ข้างขวาโต หรืออาการแย่ลงอย่างรวดเร็ว หากมีอาการเหล่านี้ให้เร่ิมการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์เพ่ือชะลอการอักเสบ เช่น 
Prednisolone 40 mg ทุกวันหรือวันเว้นวัน หลังให้ไป 3 – 6 เดือนต้องประเมินการตอบสนองในการรักษา ส่วนใหญ่
เม่ืออาการมากแล้วมักต้องให้กินยาไปตลอดชีวิต ซ่ึงทําให้ต้องดูแลผู้ป่วยในเรื่องผลข้างเคียงจากยาสเตียรอยด์ด้วย เช่น 
น้ําตาลในเลือดสูง ความดันสูง กระดูกพรุน กล้ามเน้ืออ่อนแรง ในรายที่อาการหนักมาก อาจต้องให้ออกซิเจนท่ีบ้าน ยาขยาย
หลอดลม ยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นทางเดินหายใจ ยาขับปัสสาวะ เม่ือมีการติดเชื้อต้องให้ยาปฏิชีวนะ ฉีดวัคซีนให้ตามความ
เหมาะสม ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อสเตียรอยด์อาจต้องให้เป็นกลุ่มยากดภูมิแทน เช่น Metrotrexate กินไม่เกิน 15 mg 
ต่อสัปดาห์ ส่วนในกลุ่มท่ีอาการยังไม่มาก ให้สังเกตอาการเป็นระยะอย่างน้อยทุก 1 ปี ตรวจติดตามภาพรังสีทรวงอกหรือ
ภาพรังสีคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง และสมรรถภาพปอด ในกลุ่มท่ียังไม่เป็นโรคแต่ผลตรวจ BeLPT เป็นบวกคือมีการ
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กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยเบริลเลียมแล้ว (Beryllium-sensitized) ควรตรวจเฝ้าระวังด้วยเช่นกัน อย่างน้อยทุก 2 ปี 
(3.) กรณีโรคผิวหนัง อาการแพ้รักษาเหมือนผื่นแพ้ผิวหนังท่ัวไป ให้หยุดการสัมผัสเบริลเลียมและใช้ยาทาสเตียรอยด์ก็จะ
หายได้ ถ้าเป็นการแพ้วัสดุอุดฟัน หากอาการรุนแรงมากอาจต้องถอดออกแล้วเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ทําจากโลหะชนิดอื่น
ท่ีไม่แพ้ กรณีรอยโรคเป็น Granuloma ในผิวหนังเนื่องจากมีสะเก็ดเบริลเลียมฝังใน การรักษาให้หายจะต้องผ่าและล้าง 
(Excision and debridement) เอาสะเก็ดนั้นออก จึงจะหายได้ 

การป้องกันและเฝ้าระวัง เนื่องจากเป็นแร่ธาตุหายาก และใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงบางอย่างเท่านั้น โอกาสจะพบการ
ใช้เบริลเลียมในอุตสาหกรรมท่ัวไปจึงค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีพิษร้ายแรง หากพบว่ามีการใช้เบริลเลียมในโรงงาน
จะต้องใส่ใจ เฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยเป็นพิเศษ จะเห็นว่าโรคท่ีเกิดข้ึนจากเบริลเลียมนั้นรุนแรง และบางโรครักษาให้หายขาด
ไม่ได้ เป็นแล้วมักเสียชีวิต เช่น โรคปอดเร้ือรัง (CBD) และโรคมะเร็งปอด ดังนั้นการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ในการ
ทํางานกับเบริลเลียม ควรให้คนทํางานสัมผัสกับสารเคมีนี้ให้น้อยท่ีสุด แม้การสัมผัสกับผิวหนังก็มีผลเสียเพราะทําให้เกิดการ
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน (Sensitization) อันจะนําไปสู่โรคปอดเรื้อรังตามมา ต้องใส่ชุดป้องกันท่ีรัดกุม ใส่เสื้อแขนยาวและผ้า
กันเปื้อน ปิดบังผิวหนังบริเวณแขน ใบหน้า และลําคอ การสัมผัสทางการหายใจต้องใส่หน้ากากป้องกันท่ีเหมาะสม ทําการป้องกัน
ท่ีแหล่งกําเนิด ใช้ระบบปิด ใช้เคร่ืองจักรแทนคนทํางานถ้าทําได้ ควบคุมระดับสารเคมีท่ีอยู่ในบรรยากาศไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 
ส่วนการเฝ้าระวังสุขภาพนั้น ในคนทํางานกับเบริลเลียมควรจัดทําทะเบียนและติดตามเฝ้าระวังสุขภาพไว้ ควรทํา BeLPT ให้
ทุกราย เพ่ือให้ทราบว่าใครท่ีเกิดการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไปแล้วบ้างจะได้เฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ การตรวจเฝ้าระวังสุขภาพ
อย่างน้อยควรตรวจภาพรังสีทรวงอกและสมรรถภาพปอดเป็นระยะ การตรวจภาพรังสีคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงอาจทําให้
มองเห็นรอยโรคในระยะแรกได้ดีข้ึนในรายท่ีสงสัย ควรให้ความรู้กับคนทํางานเพราะโรคปอดเร้ือรังสามารถเกิดได้แม้หยุดการ
สัมผัสหรือออกจากงานไปนานแล้ว ตรวจดูผื่นและตุ่มที่ผิวหนัง สอบถามอาการเหนื่อย แน่นหน้าอก ขณะทํางาน สําหรับ
สารประกอบ Beryllium oxide ซ่ึงเป็นสารประกอบของเบริลเลียมชนิดท่ีมีอันตรายมากนั้น มีการห้ามใช้ในประเทศไทยตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ซ่ึงกําหนดให้สารประกอบ Beryllium oxide เป็น
วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 [5] 
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Bis(chloromethyl) ether 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2559 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 13 เมษายน 2561 
 
ชื่อ บิส(คลอโรเมทิล) อีเทอร์ (Bis(chloromethyl) ether)  
ชื่ออื่น BCME, Bis-CME, Chloromethyl ether, Dichloromethyl ether, Dichlorodimethyl ether, 1,1’-oxybis[1-
chloromethane], Chloro(chloromethoxy)methane, Oxybis(chloromethane) 
สูตรโมเลกุล C2H4Cl2O ||||| น้ําหนักโมเลกุล 114.95 ||||| CAS Number 542-88-1 ||||| UN Number 2249 
ลักษณะทางกายภาพ ของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นแสบฉุนรุนแรง ทําให้หายใจไม่ออก (Suffocate) [1-2] 
คําอธิบาย บิส(คลอโรเมทิล) อีเทอร์ เป็นสารประกอบอินทรีย์กลุ่มอีเทอร์ซึ่งมีพิษระคายเคืองสูงและเป็นสารก่อมะเร็งปอด 
สารเคมีชนิดนี้ถูกห้ามใช้ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวัตถุอันตรายชนดิท่ี 4 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 [3-4] จึงมีโอกาสพบเจอในสถานประกอบการต่างๆ ได้น้อยในปัจจุบัน 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2016): TWA = 0.001 ppm, ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอด [5] ||||| NIOSH REL: 
Ca (พิจารณาเห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็ง), IDLH = Ca [N.D.] [6] ||||| OSHA PEL: OSHA Regulated carcinogen (กําหนดให้เป็น
สารก่อมะเร็งตามกฎหมาย) [6] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
(พ.ศ. 2560): ไม่ได้กําหนดไว้ [7] ||||| ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556: วัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 4 [3-4] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [5] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: Group 1 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอดในมนุษย์) [8] ||||| ACGIH Carcinogenicity 
(2016): A1 (ยืนยันว่าเป็นสารกอ่มะเร็งในมนุษย์) [5] 
แหล่งท่ีพบ บิส(คลอโรเมทิล) อีเทอร์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี [2] ในอดีตก่อนท่ีจะถูกยกเลิกใช้ 
บิส(คลอโรเมทิล) อีเทอร์ ถูกนํามางานใช้เป็นสารตัวกลาง (Intermediate) ในปฏิกิริยาทางเคมี คือใช้เป็นสารให้หมู่แอลคิล 
(Alkylating agent) และใช้เป็นสารในกระบวนการเติมหมู่คลอโรเมทิลลงในวงเบนซีน (Chloromethylation) จึงมักพบการใช้
สารนี้ในห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น อุตสาหกรรมโพลีเมอร์ พลาสติก เรซิน [8] นอกจากนี้ยังใช้ในกระบวนการ
ผลิตเซลลูโลสและสไตรีน [8] เป็นส่วนผสมในการผลิตยางวัลคาไนซ์ (Vulcanized rubber) และผ้าทนความร้อน (Flame-
retardant fabric) [8] บิส(คลอโรเมทิล) อีเทอร์ ยังมักพบปะปนอยู่ในสารเคมีกลุ่มใกล้เคียงกัน คือ คลอโรเมทิลเมทิลอีเทอร์ 
(Chloromethyl methyl ether) เกรดอุตสาหกรรม ในสัดส่วนประมาณ 1 – 7 % อีกด้วย [2] หลังจากท่ีมนุษย์ทราบว่าสารเคมี
ชนิดนี้เป็นสารก่อมะเร็งปอดอย่างแน่ชัดแล้ว บิส(คลอโรเมทิล) อีเทอร์ ก็ถูกยกเลิกการผลิตและการใช้ไปต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ. 1980 
เป็นต้นมา ในประเทศไทยนั้นปัจจุบันก็ยกเลิกการผลิตและการใช้สารเคมีชนิดนี้แล้วเช่นกัน [3-4] 
กลไกการก่อโรค พิษในระยะเฉียบพลันเกิดจากความสามารถในการก่อความระคายเคืองต่อเนื้อเย่ือ [2] ส่วนผลการก่อมะเร็ง
ในระยะยาวนั้น เชื่อกันว่าเกิดได้เนื่องจากคุณสมบัติการเป็นสารให้หมู่แอลคิล (Alkylating agent) ท่ีดีมากของสารเคมีชนิดนี้ ทํา
ให้สารพันธุกรรมของเซลล์ถูกรบกวน [8] 
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การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากสารเคมีชนิดนี้เป็นสารเคมีท่ีเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 [3-4] ซ่ึงห้ามผลิต นําเข้า หรือ
มีไว้ในครอบครอง (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นหนังสือเฉพาะกรณี) โอกาสจะพบสารนี้ร่ัวไหลได้ใน
ประเทศไทยจึงเป็นไปได้น้อยมาก หากพบอาจเป็นการผลิตหรือใช้อย่างผิดกฎหมาย ด้วยลักษณะท่ีเป็นของเหลวกล่ินฉุนมาก 
ถ้ามีการร่ัวไหลผู้ท่ีทํางานจะทราบได้ง่าย หากพบมีการร่ัวไหล ให้นําผู้ท่ีสัมผัสสารออกจากบริเวณท่ีมีการปนเปื้อนโดยเร็ว 
เนื่องจากสารนี้เป็นสารก่อมะเร็งปอด ผู้เข้าไปช่วยเหลือจะต้องใส่ชุดป้องกันสารเคมีท่ีเหมาะสม อย่างน้อยต้องเป็นชุดท่ีมี
หน้ากากป้องกันสารเคมีแบบมีตัวกรอง [6] หากร่ัวไหลปริมาณมากควรใส่ชุดป้องกันสารเคมีแบบท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว สารนี้
ติดไฟได้ง่าย อาจเกิดมีการติดไฟในท่ีเกิดเหตุด้วย ผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องระวังการก่อประกายไฟ เม่ือนําผู้ประสบภัยออกมาจาก
พ้ืนท่ีปนเปื้อนได้แลว้ ให้ถอดเสื้อผ้าออก ทําการล้างตัวด้วยน้ํา [2] การล้างตัวควรล้างอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเชื่อกันว่า บิส(คลอโร
เมทิล) อีเทอร์ เม่ือโดนน้ําแล้วจะทําปฏิกิริยาได้กรดเกลือ (Hydrochloric acid) กับสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ซ่ึงมี
ฤทธ์ิกัดกร่อนและระคายเคือง [2,6] 
อาการทางคลินิก  
 อาการเฉียบพลัน ระคายเคืองตา ผิวหนัง เย่ือบุ ทางเดินหายใจ ทําให้แสบคอ ไอ แน่นหน้าอก หายใจลําบาก หายใจมีเสียง

หวีด หากสูดดมไอระเหยของสารชนิดนี้เข้าไปมากอาจทําให้เกิดภาวะปอดบวมน้ําได้  
 อาการระยะยาว ทําให้เกิดมะเร็งปอด การศึกษาในอดีตจากประเทศเยอรมัน [9] พบว่าเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้ 

บิส(คลอโรเมทิล) อีเทอร์ ในช่วงปี ค.ศ. 1956 – 1962 จํานวน 18 ราย มี 6 รายเกิดเป็นมะเร็งปอดข้ึน พนักงานในฝ่ายผลิต
จํานวน 50 ราย มี 2 รายเกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้น ส่วนใหญ่มะเร็งปอดที่เกิดขึ้นในคนทํางานกลุ่มนี้เป็นชนิด Small-cell 
carcinoma ระยะเวลาการสัมผัสของคนท่ีเป็นอยู่ในช่วง 6 – 9 ปี ระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมสัมผัสจนพบเป็นมะเร็งปอดอยู่ในช่วง 
8 – 16 ปี [8-9] 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในภาวะอาการเฉียบพลันนั้นให้ตรวจรักษาตามอาการ ถ้าสงสัยภาวะปอดบวมน้ํา ควรทําการ
ถ่ายภาพรังสีทรวงอกดูด้วย ประเมินระดับออกซิเจนในเลือด เช่น ใช้การวัดระดับออกซิเจนจากชีพจร (Pulse oximetry) 
การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล ถอดเสื้อผ้า ล้างผิวหนังส่วนท่ีสัมผัสด้วยน้ําสะอาด ล้างตาด้วยน้ําสะอาดหรือน้ําเกลือ ล้างแผลถ้ามีแผล

ไฟไหม้ ผู้ท่ีทําการปฐมพยาบาลจะต้องใส่ชุดป้องกันสารเคมีในระดับท่ีเหมาะสมด้วย อย่างน้อยควรใส่หน้ากากป้องกัน
สารเคมีแบบมีตัวกรอง เนื่องจากสารนี้เป็นสารก่อมะเร็งปอด ควรสื่อสารกันในทีมรักษาพยาบาลและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบ
กันโดยท่ัวด้วย เพ่ือความปลอดภัยของผู้ท่ีทําหน้าท่ีรักษาพยาบาล 

 การรักษา ในกรณีอาการเฉียบพลัน หลังจากทําการล้างตัวจนสะอาดดีแล้ว ให้รักษาตามอาการ สังเกตอาการระบบ
ทางเดินหายใจ ให้ออกซิเจนเสริม หากจําเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เคร่ืองช่วยหายใจควรพิจารณาใส่ให้ หากพบ
หลอดลมตีบและปอดบวมน้ํา ให้ทําการรักษา หากอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะช็อกและชักได้ ให้ทําการรักษา ในกรณีอาการ
ระยะยาว จําเป็นต้องแจ้งความเสี่ยงในเรื่องการก่อมะเร็งปอดให้ผู้ท่ีได้รับสัมผัสรับทราบ กรณีเป็นเหตุร่ัวไหลรุนแรง อาจต้อง
ทําทะเบียนผู้ประสบภัย ให้ผู้ท่ีได้รับสัมผัสสารเคมีนี้มาตรวจติดตามกับสถานพยาบาลท่ีดูแลอย่างต่อเนื่อง หากมีอาการท่ี
บ่งชี้ถึงมะเร็งปอดควรทําการตรวจภาพรังสี เช่น ภาพรังสีทรวงอก (Chest film) หรือภาพรังสีทรวงอกคอมพิวเตอร์ 
(Chest computerized tomography) เพ่ือนําไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาต่อไป 

การป้องกันและเฝ้าระวัง สารเคมีชนิดนี้เป็นสารท่ีได้รับการยืนยันชัดเจนว่าก่อมะเร็งปอด และเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 [3-4] 
จึงต้องห้ามผลิตและนํามาใช้ในสถานประกอบกิจการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย โอกาสท่ีคนทํางานในประเทศไทยจะได้รับ
สัมผัสสารชนิดนี้ในปัจจุบันจึงเป็นไปได้น้อย หากพบยังมีการใช้อย่างผิดกฎหมาย ควรเลิกใช้ 
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Carbon dioxide 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2555 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11 ธันวาคม 2561 
 
ชื่อ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) ||||| ชื่ออื่น Carbonic acid gas, Carbonic anhydride, Carbonic oxide, 
Carbon oxide, Dry ice, Card ice 
สูตรโมเลกุล CO2 ||||| น้ําหนักโมเลกุล 44.01 ||||| CAS Number 124-38-9 ||||| Un Number Carbon dioxide 1013, 
Carbon dioxide (refrigerated liquid) 2187, Carbon dioxide (solid, also called dry ice) 1845 
ลักษณะทางกายภาพ ในสภาวะปกติจะเป็นแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส หนักกว่าอากาศ หากถูกอัดด้วยความดันและทําให้
เย็นลง จะอยู่ในสถานะของเหลวและของแข็งได้ ถ้าอยู่ในรูปของเหลว จะเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid carbon 
dioxide) ถ้าอยู่ในรูปของแข็งเป็นผลึกเย็น จะเรียกว่าน้ําแข็งแห้ง (Dry ice) [1] 

คําอธิบาย คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศ แก๊สนี้มีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีพของทั้งมนุษย์ สัตว์ 
และพืช เป็นสารตั้งต้นที่พืชใช้ผลิตอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสง ในด้านอุตสาหกรรมนั้น คาร์บอนไดออกไซด์ถูก
นํามาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน โอกาสการเกิดพิษของแก๊สชนิดนี้ ในการทํางานโดยปกติมีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อย อย่างไรก็ตาม
หากได้รับแก๊สนี้เข้าไปในปริมาณมาก จะทําให้หายใจเร็ว ชีพจรเร็ว หัวใจเต้นเร็ว กดสมอง ซึม มึนงง สับสน หมดสติ และอาจ
เสียชีวิตได้ 
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทํางาน ACGIH TLV (2016): TWA = 5,000 ppm, STEL = 30,000 ppm [2] ||||| NIOSH REL: 
TWA = 5,000 ppm (9,000 mg/m3), STEL = 30,000 ppm (54,000 mg/m3), IDLH = 40,000 ppm (72,000 mg/m3) [3] 
||||| OSHA PEL: TWA = 5,000 ppm (9,000 mg/m3) [3] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัด
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): ไม่ได้กําหนดไว้ [4] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: ไม่ได้กําหนดไว้ [5] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] 
แหล่งที่พบ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่พบได้อยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ ในบรรยากาศของโลกมีสัดส่วนของแก๊สนี้อยู่
ประมาณ 0.04 % [6] นอกจากนี้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ยังสามารถเกิดข้ึนได้จากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของเชื้อเพลิงท่ีมี
ธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ น้ํามันปิโตรเลียม และสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการผลิตทาง
อุตสาหกรรมอาจผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากปฏิกิริยาเคมีหลายแบบ เช่น การให้ความร้อนกับหินปูน (Limestone) ซ่ึง
ส่วนประกอบในเนื้อหินส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate หรือ CaCO3) การทําปฏิกิริยาระหว่างกรด 
(Acid) กับแคลเซียมคาร์บอเนต ก็ทําให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเช่นกัน แก๊สนี้ยังเป็นผลผลิตพลอยได้ (By-product) จาก
การผลิต แอมโมเนีย (Ammonia) และการถลุงแยกแร่เหล็ก (Iron) ด้วย การย่อยสลายน้ําตาลของยีสต์ (Yeast) เช่น ท่ีพบใน
กระบวนการหมักไวน์ หมักเบียร์ จะทําให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และเอทานอล (Ethanol) การหายใจของคน สัตว์ และ
พืชในเวลากลางคืน จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเช่นกัน จากการเพิ่มข้ึนของภาคอุตสาหกรรม ท่ีใช้น้ํามันปิโตรเลียม 
ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ทําให้พบว่า ในปัจจุบันปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีพบในบรรยากาศโลก
นั้นมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีต [7] การระเบิดของภูเขาไฟ และการเกิดไฟป่า ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เพิ่มปริมาณแก๊ส
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คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกได้เช่นกัน สําหรับการนําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์นั้นมีหลายอย่าง ท่ีสําคัญ
อย่างหนึ่งคือพืชชนิดต่างๆ ล้วนต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารต้ังต้นในกระบวนการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสง ใน
ร่างกายของมนุษย์ ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเหมาะสมในเลือด ซ่ึงอาจละลายอยู่ในพลาสมา เกาะอยู่กับฮีโมโกลบิน หรือ
อยู่ในรูปไบคาร์บอเนตไอออน จะเป็นตัวควบคุมปรับสมดุล กรด-ด่าง ในเลือด ส่วนการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนั้นทําได้หลายอย่าง 
เช่น อัดใส่ลงในน้ําได้เป็นโซดา อัดใส่ลงในน้ําหวานได้เป็นน้ําอัดลม อัดใส่ลงในลูกอมได้เป็นลูกอมแตกในปาก (Pop-rock) ยีสต์
จะผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ทําให้ก้อนขนมปังพองฟูขึ้น ในระบบปั๊มลม (Pneumatic system) ของเครื่องจักร 
หุ่นยนตร์ แขนกล หรือเคร่ืองมือต่างๆ คาร์บอนไดออกไซด์มักถูกใช้เป็นตัวเลือกแรกๆ เพราะเป็นแก๊สท่ีมีราคาถูกและไม่ติดไฟ 
ในเส้ือชูชีพแบบพองลมได้เอง จะมีหลอดผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บรรจุอยู่ภายในและหลอดผลิตแก๊สจะทํางานเมื่อถูกดึง
สลัก คาร์บอนไดออกไซด์ยังเป็นแก๊สท่ีนิยมใช้ในการดับเพลิง จะพบบรรจุอยู่ในถังดับเพลิงท่ีมีขายท่ัวไปได้ ในงานเชื่อมด้วยแก๊ส 
(Gas welding) คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกใช้ป้องกันไม่ให้โลหะท่ีเชื่อมเกิดสนิมข้ึน โดยการป้องกันผิวโลหะท่ีเชื่อมไม่ให้สัมผัส
กับออกซิเจนในอากาศ ในอุตสาหกรรมผลิตยาและเคมี คาร์บอนไดออกไซด์เหลวถูกนํามาใช้เป็นตัวทําละลายในการผลิตยา
และสารเคมีบางชนิด และยังนํามาใช้ในกระบวนการแยกสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกจากกาแฟได้อีกด้วย ในการผลิตแสง
เลเซอร์นั้น เลเซอร์ชนิดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมคือเลเซอร์ท่ีผลิตจากหลอดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide laser) 
ในกระบวนการขุดเจาะน้ํามัน คาร์บอนไดออกไซด์ถูกใช้ฉีดลงในแหล่งน้ํามันเพ่ือเพ่ิมปริมาณของน้ํามันดิบท่ีจะสูบข้ึนมาได้ ใน
อุตสาหกรรมแช่เย็น อาหาร ไอศกรีม รวมถึงเนื้อเย่ือทางชีวภาพ คาร์บอนไดออกไซด์เหลวและน้ําแข็งแห้งถูกนํามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างมาก ในทางด้านความบันเทิง การใส่น้ําแข็งแห้งลงในนํ้าจะทําให้เกิดหมอกเทียมขึ้น ซึ่งถูกนํามาใช้ประดับตกแต่ง
สถานท่ี หรือประกอบการแสดงโดยใช้เคร่ืองสร้างหมอกเทียม ในทางด้านเกษตรกรรมนั้น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเติมลงไป
ในอาคารเรือนกระจก (Greenhouse) ขนาดใหญ่ เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นภายในเรือนกระจกมากขึ้น ทําให้พืชภายในอาคาร
เรือนกระจกเติบโตได้ดี เหตุการณ์คล้ายคลึงกันนี้เมื่อเกิดขึ้นกับบรรยากาศโลก จะเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) คือการท่ีแก๊สบางชนิด รวมถึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย มีปริมาณมาก
ข้ึนในบรรยากาศโลก แก๊สเหล่านี้สะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์และกักเก็บไว้ ทําให้อุณหภูมิของพ้ืนผิวโลกสูงข้ึน ในทาง
การแพทย์ในอดีต หลักการทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดคั่ง (Hypercapnia) ถูกนํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ
หายใจเร็ว (Hyperventilation syndrome) เนื่องจากความวิตกกังวล (Anxiety) โดยให้ผู้ป่วยหายใจผ่านถุงกระดาษ (Paper 
bag) หวังให้เกิดภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดคั่งเพ่ือแก้ไขภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดตํ่า (Hypocapnia) เนื่องจาก
การหายใจเร็ว ซ่ึงเชื่อว่าจะทําให้อาการดีข้ึน แต่ปัจจุบันวิธีการรักษาน้ีไม่นิยมใช้แล้ว เนื่องจากอาจทําให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายจาก
ภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่า (Hypoxia) [8] และหากแพทย์วินิจฉัยผิด นําวิธีนี้ไปใช้กับผู้ป่วยท่ีมีภาวะหายใจเร็วเนื่องจากสาเหตุ
อ่ืน เช่น โรคหัวใจขาดเลือด (Myocardial ischemia) อาจทําให้เป็นอันตรายถึงตายได้ [9] ปัจจุบันการรักษากลุ่มอาการหายใจ
เร็วเนื่องจากความวิตกกังวลจึงนิยมใช้วิธีอื่นในการรักษา เช่น การแนะนําให้ผู้ป่วยหายใจเองช้าๆ หรือการให้ยาคลายวิตก
กังวลแทน 
กลไกการก่อโรค แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก่อโรคได้ทางหนึ่งโดยการแทนท่ีออกซิเจน (Asphyxiant) ทําให้ออกซิเจนในอากาศ
มีไม่พอ จึงเกิดพิษจากภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่า (Hypoxia) ข้ึนได้ การท่ีมีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือด (Hypercapnia) ไม่
ว่าจะจากการขาดออกซิเจนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปมากก็ตาม จะทําให้เลือดเป็นกรด (Acidosis) เกิดการขยายตัว
ของหลอดเลือด กระตุ้นระบบหายใจให้หายใจเร็วขึ้น ทําให้หัวใจเต้นเร็ว และกดสมอง สําหรับกลไกการก่อโรคในกรณี
คาร์บอนไดออกไซด์เหลวกับน้ําแข็งแห้งนั้น จะก่ออันตรายจากความเย็นจัด ซ่ึงสามารถกัดกร่อนเนื้อเยื่อผิวหนังส่วนที่สัมผัส 
ทําให้เกิดเนื้อตายได้ 
การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในความเป็นจริงแล้ว ภาวะพิษจากการได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงเข้าไป
นั้นเกิดไม่บ่อยนัก ในกรณีของอันตรายจากการทํางานในที่อับอากาศ ปัญหามักเกิดจากการที่สถานที่อับอากาศนั้น มีระดับ
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ออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือมีแก๊สพิษอื่น เช่น แก๊สไข่เน่า หรือแก๊สมีเทน สะสมอยู่ในปริมาณสูง มากกว่าที่จะเกิดจากการที่มี
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่มาก ในการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทางด้านอุตสาหกรรมน้ัน ก็มักใช้แก๊สในปริมาณไม่มาก 
ทําให้โอกาสจะพบเหตุการณ์การได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ร่ัวไหล มีผู้ป่วยได้รับพิษจากแก๊สเข้าไปในปริมาณสูง มีได้ไม่บ่อย 
กรณีศึกษาหนึ่งท่ีทําให้เราได้ข้อมูลพิษจากการได้รับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในร่างกายปริมาณสูง คือเหตุการณ์ท่ีทะเลสาบ 
นีออส (Lake Nyos) ในประเทศแคเมอรูน เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1986 [10] มีการปะทุของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
สะสมอยู่ท่ีก้นทะเลสาบออกมา ทําให้ชาวบ้านในชุมชนท่ีอยู่โดยรอบทะเลสาบน้ัน ได้รับพิษจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป
ในปริมาณสูง เหตุการณ์นี้เป็นภัยธรรมชาติที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปถึงกว่า 1,700 คน แม้จะมีโอกาสเกิดการรั่วไหลไม่มากนัก 
หากเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น ผู้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยต้องใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสม 
เป็นชุดท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว ในกรณีของคาร์บอนไดออกไซด์เหลวและน้ําแข็งแห้ง โอกาสแพร่กระจายร่ัวไหลไปในวงกว้างมี
ได้น้อย เนื่องจากมีสถานะเป็นของเหลวและของแข็ง การเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยต้องระวังในเรื่องความเย็น ผู้ท่ีเข้าไปช่วยเหลือ
ต้องใส่ชุดและถุงมือท่ีหนาเพียงพอ ไม่สัมผัสคาร์บอนไดออกไซด์เหลวและน้ําแข็งแห้งด้วยมือเปล่า 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน การได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้น เข้าสู่ร่างกายโดยการสูดหายใจเข้าไปเป็นหลัก การสัมผัสกับแก๊ส

ท่ีผิวหนังหรือกลืนกินเข้าไปไม่ทําให้เกิดพิษ เม่ือสูดหายใจเอาแก๊สเข้าไป ในระยะแรกจะทําให้เกิดอาการหายใจเร็ว 
หายใจลึกข้ึน ความดันโลหิตสูงข้ึน หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเร็ว หากได้รับในปริมาณมากข้ึน จะเร่ิมมีผลกดสมอง ทําให้ซึมลง 
ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ มึนงง สับสน การได้ยินลดลง และรบกวนการมองเห็น เนื่องจากสมองถูกกดการทํางาน ท่ี
ผิวหนังจะเกิดหลอดเลือดขยายตัว เหงื่อออก กล้ามเนื้อสั่นกระตุก (Tremor) อาจพบมีคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสียได้ 
บางรายอาจมีอาการคลั่ง (Panic) หากได้รับปริมาณสูงมากจะทําให้หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด อาการพิษจากแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์นี้ มักจะพบร่วมกับภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) ได้เสมอ ซ่ึงภาวะขาดออกซิเจน อาจนําไปสู่อาการ
อย่างอ่ืนๆ เช่น สมองตาย ไตเสื่อม ตาบอด ตามมาได้ ในผู้ป่วยท่ีรอดชีวิตจากเหตุการณ์ท่ีทะเลสาบนีออส [10] หลายราย
มีอาการ ไอ ไอเป็นเลือด หอบเหนื่อย ระคายเคืองตา และแผลไหม้ที่ผิวหนังด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีร่ัวไหลในเหตุการณ์ทะเลสาบนีออสนี้มีไอความร้อนจากภูเขาไฟปะปนมาด้วย อาการระคายเคือง
และแผลไหม้ท่ีผิวหนังดังกล่าว จึงอาจจะเกิดจากไอความร้อน ไม่ได้เกิดจากพิษของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้ 

 อาการระยะยาว การได้รับคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงกว่าปกติสามารถพบได้ในตึกท่ีระบบระบายอากาศไม่ดี ระดับ
ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมนั้น ถูกใช้เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง เพ่ือดูอัตราการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร ผลของ
การได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปนานๆ อาจทําให้ปวดหัวบ่อย กดสมอง มึนงง ง่วงซึม เครียด ความดันโลหิตและอัตรา
การหายใจอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ ในกรณีของผู้รอดชีวิตจากการได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณสูงนั้น การศึกษาจาก
เหตุการณ์ท่ีทะเลสาบนีออส หลังจากเกิดเหตุการณ์ประมาณ 4 ปี ไม่พบว่าผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์มีอาการของระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีเสมหะ หรือหอบเหนื่อยตกค้าง และสมรรถภาพปอดไม่ได้ลดลง [11] 

 อันตรายจากน้ําแข็งแห้ง ในกรณีของคาร์บอนไดออกไซด์เหลว และน้ําแข็งแห้งนั้น อันตรายท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากความเย็น
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ไอระเหยของคาร์บอนไดออกไซด์เหลว และน้ําแข็งแห้ง ท่ีระเหยกลับเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
หากอยู่ในสถานท่ีปิดและได้รับโดยการสูดดมเข้าไปมากๆ ก็อาจทําให้เกิดพิษจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นเดียวกัน 
ปัญหาจากความเย็นของคาร์บอนไดออกไซด์เหลวและน้ําแข็งแห้งนี้ จะทําให้ผิวหนังท่ีสัมผัสเกิดแผล เป็นตุ่มน้ํา (Blister) 
และเนื้อตายจากการโดนความเย็น (Frostbite) ได้ ปัญหาจากความเย็นดังกล่าว หากสัมผัสกับดวงตาหรือกลืนกินเข้าไป 
ก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเย่ือตาและเนื้อเย่ือทางเดินอาหารได้เช่นกัน [1,12] 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเพ่ือยืนยันการสัมผัสและช่วยในการรักษาท่ีดีมากอย่างหนึ่งคือ การตรวจระดับแก๊สใน
หลอดเลือดแดง (Arterial blood gas) ซ่ึงภาวะคาร์บอนไดออกไซด์สูง ท่ีมักพบร่วมกับภาวะออกซิเจนตํ่านี้ จะทําเลือดมีความ
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เป็นกรดมากข้ึน (Blood pH < 7.35) ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง (PaCO2 > 45 mmHg) และภาวะขาดออกซิเจนท่ี
มักพบร่วมกัน จะระดับทําให้ระดับออกซิเจนในเลือดตํ่าลงกว่าปกติ (PaO2 < 80 mmHg) หากตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด 
อาจพบระดับของไบคาร์บอเนตไอออนสูงขึ้นได้ (HCO3

- > 26 mmol/L) การตรวจอื่นๆ ที่ได้ประโยชน์ในการรักษาคือ การ
ตรวจวัดระดับออกซิเจนจากปลายนิ้ว (Pulse oximetry) การตรวจการทํางานของไต (BUN and creatinine) การทํางานของ
ตับ (Liver function test) ระดับน้ําตาลในเลือด (Blood sugar) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) เป็นต้น 
การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล การรักษาภาวะได้รับคาร์บอนไดออกไซด์เกิน (ร่วมกับภาวะขาดออกซิเจน) ที่สําคัญที่สุดคือการให้

ออกซิเจนเสริม ในอันดับแรก ผู้ช่วยเหลือต้องนําผู้ป่วยออกจากสภาวะขาดอากาศ หรือบริเวณท่ีมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
สะสมอยู่มากออกมาให้เร็วท่ีสุดก่อน ตรวจดูการหายใจ ถ้าหมดสติและไม่หายใจแล้ว ต้องรีบทําการช่วยฟ้ืนคืนชีพโดยการ
ปั๊มหัวใจ ช่วยหายใจ หน่วยกู้ชีพอาจพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจเพ่ือรักษาชีวิต และรีบให้ออกซิเจนเสริมด้วยความรวดเร็ว 
จากนั้นรีบนําส่งพบแพทย์ การล้างตัวไม่จําเป็น 

 การรักษา แรกรับควรประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย ถ้าหมดสติ หัวใจหยุดเต้นให้ทําการช่วยปั๊มหัวใจ ถ้าไม่หายใจ
ให้ใส่ท่อและช่วยหายใจ หากระดับความรู้สติลดลง หายใจเร็ว ชีพจรเร็ว ต้องรีบให้ออกซิเจนเสริม ตรวจวัดระดับ
ออกซิเจนในเลือด ตรวจเลือดดูระดับแก๊สและระดับเกลือแร่ในเลือด ทําการรักษาไปตามความผิดปกติท่ีพบ ติดตามระดับ
ออกซิเจนในเลือดให้สูงเพียงพอ ตรวจดูและระมัดระวังการล้มเหลวของอวัยวะภายใน เช่น ภาวะไตเสื่อม ภาวะสมองตาย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

 การรักษากรณีอันตรายจากนํ้าแข็งแห้ง ผู้เข้าช่วยเหลือต้องใส่เสื้อผ้าและถุงมือท่ีหนาเพียงพอ เพ่ือป้องกันอันตรายจาก
ความเย็น นําผู้ป่วยออกจากสถานที่เกิดเหตุ หากมีเศษน้ําแข็งแห้งติดอยู่ตามเสื้อผ้าและร่างกายผู้ป่วยให้ปัดออก ผู้ป่วยท่ี
สัมผัสคาร์บอนไดออกไซด์เหลวหรือน้ําแข็งแห้ง อาจมีภาวะเนื้อตายจากการสัมผัสความเย็น (Frostbite) บางคร้ังเสื้อผ้ามี
การเกาะยึดติดกับผิวหนัง การถอดเสื้อผ้าท่ีปกคลุมอยู่ออกต้องทําอย่างระมัดระวัง หรือถ้าไม่แน่ใจไม่ควรถอดออก เพราะ
ถ้ารีบถอดออกอย่างรุนแรงอาจทําให้ผิวหนังของผู้ป่วยลอกติดกับเสื้อผ้าออกมาด้วย ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่ีอบอุ่นและแห้ง และ
รีบส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล การรักษาท่ีโรงพยาบาล ให้แช่ส่วนท่ีเกิดอาการในน้ําอุ่นๆ ก่อน แล้วจึงค่อยทําการ
ถอดเสื้อผ้าส่วนนั้นออกอย่างระมัดระวัง ทําให้ส่วนที่เกิดอาการบาดเจ็บได้รับความอบอุ่นเพียงพอ หากมีภาวะเนื้อตาย
เกิดข้ึนมาก ให้ส่งปรึกษาศัลยแพทย์ 

การป้องกันและเฝ้าระวัง แม้ว่าโอกาสการเกิดพิษจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการทํางาน จะเกิดข้ึนได้น้อย อย่างไรก็ตาม
หากมีการประเมินความเสี่ยง แล้วมีโอกาสท่ีสถานท่ีทํางานจะเกิดการคั่งสะสมของแก๊สได้ หรือมีการใช้แก๊สนี้ในปริมาณมาก 
ให้ทําการป้องกันโดยยึดหลักลดการสัมผัส ตามหลักการด้านอาชีวอนามัย การจัดเก็บแก๊สในถังบรรจุต้องทําให้มีมาตรฐาน เพ่ือ
ลดโอกาสการรั่วไหล การทํางานในท่ีอับอากาศ ต้องมีการตรวจสอบระดับแก๊ส และมีมาตรการด้านความปลอดภัยควบคุม 
กรณีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งเนื่องจากระบบระบายอากาศภายในอาคารไม่ดี แก้ไขได้โดยการออกแบบระบบระบายอากาศให้
ไหลเวียนดีข้ึน ส่วนกรณีของคาร์บอนไดออกไซด์เหลวและน้ําแข็งแห้ง เพ่ือความปลอดภัยต้องมีการติดฉลากระบุชื่อสารเคมีให้
ทราบได้ชัดเจน เก็บไว้ให้ห่างแหล่งน้ําและความชื้น เก็บในห้องเย็นท่ีปิดสนิท 
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Carbon tetrachloride 
เรียบเรียงโดย พญ.อุษณีย์ มหรรทัศนพงศ์ 
วันท่ีเผยแพร่ 9 มีนาคม 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 8 สิงหาคม 2561 
 
ชื่อ คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon tetrachloride) ||||| ชื่ออื่น Tetrachloromethane, Tetrachlorocarbon, Methane 
tetrachloride, Perchloromethane, Tetraform, Tetrasol, Tetra, Carbon chloride, Carbon tet, Freon 10, Halon 104, 
Benziform, Benzinoform 
สูตรโมเลกุล CCl4 ||||| น้ําหนักโมเลกุล 153.84 ||||| CAS Number 56-23-5 ||||| UN Number 1846  
ลักษณะทางกายภาพ ของเหลว ใส ไม่มีสี ระเหยง่าย มีกลิ่นหอมอ่อนๆ สามารถได้กลิ่นแม้มีความเข้มข้นในบรรยากาศตํ่า 
(Odor threshold = 10 ppm [1]) ไม่ติดไฟ 
คําอธิบาย คาร์บอนเตตระคลอไรด์จัดเป็นสารในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds; VOCs) และ
เป็นตัวทําละลายชนิดท่ีมีฮาโลเจนในโมเลกุล (Halogenated solvent) ชนิดหนึ่ง สารนี้เกิดข้ึนจากการสังเคราะห์ ปกติไม่พบ
ตามธรรมชาติ ในอดีตมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นตัวทําละลาย ชะล้างคราบมัน เป็นน้ํายาทํา
ความสะอาด ใช้เป็นสารตัวกลางในการผลิตสารเคมีอ่ืนๆ สารเคมีชนิดนี้ปัจจุบันมีการนํามาใช้ลดลง เนื่องจากมีอันตรายอย่าง
รุนแรงต่อตับและไต มีรายงานทําให้คนทํางานเสียชีวิตหลายรายในอดีต นอกจากนี้ยังเป็นสารท่ีสงสัยว่าอาจจะก่อมะเร็งใน
มนุษย์ได้อีกด้วย 
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทํางาน ACGIH TLV (2012): TWA = 5 ppm, STEL = 10 ppm [skin] [2] ||||| NIOSH REL: Ca 
(พิจารณาเห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็ง), STEL = 2 ppm (12.6 mg/m3) [60-minute], IDLH = Ca [200 ppm] [3] ||||| OSHA 
PEL: TWA = 10 ppm, C = 25 ppm, Acceptable maximum peak = 200 ppm [maximum duration = 5 minutes in 
any 4 hours] [3] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): 
TWA = 10 ppm, C = 25 ppm, Acceptable maximum peak = 200 ppm [maximum duration = 5 minutes in any 
4 hours] [4] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2012): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] ||||| DFG BAT (2017): Carbon tetrachloride in blood 
(At the end of the shift after several shifts) = 3.5 μg/L [5] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: Group 2B (อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) [6] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2012): 
A2 (สงสัยจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) [2] 
แหล่งที่พบ คาร์บอนเตตระคลอไรด์ เป็นตัวทําละลายกลุ่มที่มีฮาโลเจนในโมเลกุล (Halogenated solvent) เกิดจากการ
สังเคราะห์ โดยปกติไม่พบอยู่ในธรรมชาติ เป็นสารท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่างในอดีต เช่น ใช้เป็นน้ํายาซักแห้ง กําจัด
คราบจากเสื้อผ้า ใช้เป็นน้ํายาทําความสะอาด ใช้ล้างคราบมัน ใช้เป็นสารกําจัดศัตรูพืช (Pesticide) สารรมควัน (Fumigant) 
ใช้เป็นสารดับเพลิง (Fire extinguisher) ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ (Anthelmintic) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเป็นพิษต่อตับและ
ไตท่ีมาก และข้อมูลท่ีพบว่าสามารถก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองได้ [6] จึงทําให้สารเคมีชนิดนี้ถูกเลิกใช้หรือมีการใช้ลดลงใน
อุตสาหกรรมต่างๆ [7] การใช้คาร์บอนเตตระคลอไรด์ท่ีมีในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะนํามาใช้เป็นสารต้ังต้นในการผลิตสารเคมีอ่ืนๆ 
เช่น สารกลุ่ม Chlorofluorocarbon ท่ีใช้ทําความเย็นในตู้เย็น [6] แต่สารเคมีกลุ่มนี้ก็มีผลทําลายชั้นโอโซน ทําให้การผลิตและ
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นํามาใช้ลดลงในภาพรวม เนื่องจากพิษต่อตับท่ีรุนแรง คาร์บอนเตตระคลอไรด์จึงถูกนํามาใช้เป็นสารทําลายตับในสัตว์ทดลอง 
สําหรับการทดลองท่ีเกี่ยวกับการรักษาภาวะพิษต่อตับ 
กลไกการก่อโรค คาร์บอนเตตระคลอไรด์สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ท้ัง ทางการสูดหายใจ ทางการกิน และการซึมผ่านเข้าสู่
ผิวหนัง เม่ือเข้าไปแล้วจะดูดซึมและกระจายตัวได้เร็ว เข้าไปสะสมในอวัยวะที่มีไขมันสูง เช่นเดียวกับตัวทําละลายโดยทั่วไป 
กลไกการก่อโรคออกฤทธิ์กดสมอง กระตุ้นหัวใจให้เต้นผิดจังหวะ เป็นพิษต่อตับและไต ซ่ึงกลไกการเกิดพิษเชื่อว่าเกิดจากผล
ของสารเมตาโบไลต์ที่เป็นอนุมูลอิสระตัวหนึ่งชื่อ Trichloromethyl radical ซึ่งเป็นผลได้จากการทําปฏิกิริยากับเอนไซม์ 
Cytochrome P-450 ของสารเคมี อนุมูลอิสระนี้สามารถจับกับกรดนิวคลิอิก โปรตีน และไขมัน ในเซลล์ได้ ทําให้เกิดความ
ผิดปกติของหน่วยพันธุกรรม (DNA adduct) ตามมา ทําให้เซลล์ตับและไตต้องทําลายตัวเอง (Apoptosis) เกิดหายเป็นพังผืด 
(Fibrosis) และนําไปสู่การกลายพันธ์ุเป็นเซลล์มะเร็ง (Carcinogenicity) ได้ด้วย การได้รับยาหรือสารเคมีบางอย่างเป็นประจํา 
เช่น ฟีโนบาบิทอล (Phenobarbital) หรือเอทานอล (Ethanol) จะทําให้พิษของคาร์บอนเตตระคลอไรด์เกิดได้ง่ายข้ึน [7-8] 
ส่วนในเร่ืองการก่อมะเร็งนั้น มีข้อมูลชัดเจนว่าคาร์บอนเตตระคลอไรด์ก่อมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมได้ในสัตว์ทดลอง และมี
ความเป็นไปได้ว่าอาจก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Non-Hodgkin lymphoma ในมนุษย์ แต่ข้อมูลยังไม่ยืนยันชัดเจน [6] 

การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หากร่ัวไหลในรูปของเหลว ต้องระลึกไว้เสมอว่าอาจมีการระเหยขึ้นมา ทําให้ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณ
เกิดเหตุสูดดมเข้าไปได้ง่าย ถ้ามีการรั่วไหลปริมาณมาก ต้องระมัดระวังในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย การเข้าไปช่วยเหลือถ้า
สถานการณ์มีความเสี่ยงสูงต้องใช้ชดุป้องกันแบบท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว (Self-contained breathing apparatus; SCBA) 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน อาการพิษเฉียบพลันเม่ือได้รับคาร์บอนเตตระคลอไรด์ ไม่ว่าทางการสูดหายใจ ทางการกิน หรือ

ทางการซึมเข้าผิวหนัง จะทําให้เกิด คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง แสบท้อง ปวดศีรษะ วิงเวียน สับสน อาการระคายเคือง
เฉพาะท่ี เช่น ระคายเคืองตา แสบจมูก แสบคอ ไอ ระคายผิวหนัง สามารถพบได้ กรณีท่ีเกิดพิษอย่างรุนแรงนั้น สามารถ
ทําให้เกิด ภาวะหยุดหายใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชัก และโคม่าได้ บางรายอาจถึงกับเสียชีวิต ในเวลา 1 – 3 วันต่อมา ใน
บางรายท่ีมีอาการมาก จะเกิดอาการพิษทําลายตับและไตอย่างรุนแรงข้ึน อาการต่อตับจะทําให้เกิด ตัวเหลือง เจ็บชาย
โครงขวา ตับโตคลําได้ ค่าการทํางานของตับสูงข้ึนอย่างมาก การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ มีการตายของเนื้อเย่ือตับ 
(Liver necrosis) อาการต่อไตจะทําให้เกิด ปัสสาวะน้อย ค่าการทํางานของไตสูงข้ึนมาก (ท้ังค่า BUN และ Creatinine) 
พบโปรตีนในปัสสาวะ พบเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะสูงข้ึน ปวดหลัง ไตอักเสบ ต่อมาจะเกิด ตัวบวม 
ปัสสาวะไม่ออก ไตวาย ปอดบวมน้ําจากภาวะน้ําเกิน หอบเหนื่อย สมองบวม [9] อาการพิษต่อตับและไตท่ีรุนแรงนี้ หาก
เกิดข้ึนแลว้ บ่อยคร้ังเป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิต [10] 

 อาการระยะยาว การทํางานสัมผัสทางผิวหนังในระดับตํ่าๆ ไปเป็นเวลานาน สามารถทําให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบได้
เช่นเดียวกับตัวทําละลายชนิดอ่ืน 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยของแพทย์โดยหลักแล้วใช้ประวัติการสัมผัสสารเคมีชนิดนี้ประเมินร่วมกับอาการท่ี
ตรวจพบได้เป็นสําคัญ การตรวจระดับคาร์บอนเตตระคลอไรด์ในเลือด ปัสสาวะ หรือลมหายใจออก เพ่ือช่วยวินิจฉัยอาจไม่จําเป็น 
หาท่ีส่งตรวจได้ยาก และไม่มีประโยชน์ในการวางแผนการรักษามากนัก [7] การตรวจปัสสาวะทดสอบหาสารไฮโดรคาร์บอนกลุ่ม
ท่ีมีฮาโลเจนในโมเลกุลท่ีเรียกว่า Fujiwara test อาจพบผลเป็นบวกได้ ถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณมาก [7] การตรวจท่ีน่าจะช่วย
ในการวนิิจฉัยและการรักษา คือตรวจการทํางานของตับ การทํางานของไต ค่าการแข็งตัวของเลือด (Prothrombin time) ระดับ
เกลือแร่ ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ภาพรังสีทรวงอก กรณีกลืนกินเข้าไปนั้น เนื่องจากคาร์บอนเตตระคลอไรด์เป็น
สารท่ีสามารถเห็นได้จากการถ่ายภาพรังสี (Radiopaque) การถ่ายภาพรังสีช่องท้องหลังกินทันทีอาจช่วยยืนยันการวินิจฉัยได้ 
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การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล นําผู้ป่วยออกมาจากบริเวณที่สัมผัสให้เร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อากาศปลอดโปร่ง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน

ออก ทําการล้างตัวด้วยน้ําสะอาด เปิดทางเดินหายใจ ให้ออกซิเจน ประเมินสัญญาณชีพ ทําการช่วยหายใจถ้าไม่หายใจ 
 การรักษา (1.) ประเมินผู้ป่วยและให้การช่วยเหลือตามหลักการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular life 

support; ACLS) หากผู้ป่วยมีอาการท่ีรุนแรงถึงแก่ชีวิต เปิดทางเดินหายใจและช่วยหายใจ ให้สารน้ําอย่างเพียงพอ ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อเฝ้าระวังภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ การรักษาต้องระมัดระวังไม่ให้ยา Epinephrine และยากลุ่ม 
Sympathomimetic drugs ตัวอื่นโดยไม่จําเป็น เพราะจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงมากขึ้นได้ 
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากตัวทําละลายมักเป็นชนิดหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) ถ้าเกิดในผู้ใหญ่ควรให้ยา Propanolol 
1 – 2 mg ทางหลอดเลือดดําเพ่ือรักษา [7] หรือให้ยา Esmolol 0.025 – 0.1 mg/kg/min ทางหลอดเลือดดํา [7] ในคนท่ี
ประวัติการสัมผัสชัดเจน แม้ไม่มีอาการก็ควรสังเกตอาการอย่างน้อย 4 – 6 ชั่วโมง หรือถ้ามีอาการควรสังเกตอาการนาน
กว่านั้น หลังจากน้ันให้การรักษาตามอาการ ทําการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม ซ่ึงควรรวมถึงการตรวจค่าการ
ทํางานของตับและไต การแข็งตัวของเลือด ระดับเกลือแร่ และตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้วย ควรซักประวัติการสัมผัสให้
ละเอียดเพ่ือประเมินช่องทาง ระยะเวลา และปริมาณของคาร์บอนเตตระคลอไรด์ท่ีได้รับเข้าไป ควรซักประวัติการดื่มสุรา
และการใช้ยาอื่นๆ ด้วย เพราะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์อาการพิษที่จะเกิดขึ้นได้ (2.) ในคนที่ได้รับทางการกิน 
การให้ผงถ่านกัมมันต์ (Activated charcoal) อาจมีประโยชน์ถ้าพิจารณาแล้วว่าให้ได้ การใส่สายล้างท้อง (Gastric lavage) 
อาจช่วยลดการดูดซึมได้บ้าง หากทํารวดเร็วภายใน 60 นาทีหลังกินเข้าไป (3.) การรักษาเฉพาะ ในทางทฤษฎีเชื่อว่าการ
ให้ยา N-Acetylcystein อาจลดการทําลายตับและไตโดยการไปจับกับอนุมูลอิสระท่ีเป็นสาเหตุก่อพิษ ยาชนิดนี้ค่อนข้าง
ปลอดภัย และเป็นยาที่ให้ในการรักษาพิษจากการได้รับ Acetaminophen เกินขนาดอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลในการรักษาพิษจากคาร์บอนเตตระคลอไรด์ยังมีไม่มากนัก ถ้าจะให้ยานี้ควรเริ่มให้ครั้งแรกภายใน 12 ชั่วโมงหลัง
ได้รับสัมผัส สําหรับการรักษาเฉพาะแบบอ่ืน ในสัตว์ทดลองมีการทดลองให้ยา Cimetidine, Calcium channel blocker, 
และการทํา Hyperbaric oxygen therapy เพ่ือลดการเกิดพิษต่อตับและไต แต่ยังไม่มีข้อมูลในมนุษย์ การรักษาโดยการ
ล้างไต (Dialysis) และการกรองเลือด (Hemoperfusion) ยังไม่มีบทบาทในการรักษาเช่นกัน [7] พึงระลึกไว้ว่า สิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการรักษาพิษจากสารเคมีชนิดนี้คือการรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การให้สารน้ํา การตรวจติดตามอาการ 
โดยเฉพาะอาการผิดปกติท่ีเกิดจากการท่ีตับและไตถูกทําลาย และการให้สารอาหารท่ีเพียงพอ มากกว่าเร่ืองการให้ยารักษา
เฉพาะ การให้อาหารนั้น ถ้าผู้ป่วยกินได้เองควรให้อาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตสูงและโปรตีนบ้าง แต่ไขมันตํ่า เพ่ือเป็นผลดีต่อไต 
ตรวจติดตามผลจากภาวะตับอักเสบเฉียบพลันและไตวายอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยมักเกิดอาการทางตับและไต 1 – 3 วัน หลังจาก
วันท่ีได้รับสัมผัส โดยในช่วงระหว่างนั้นมักมีอาการคลื่นไส้มาก การรักษาประคับประคองตามอาการท่ีดีจะช่วยให้ผู้ป่วยมี
โอกาสฟ้ืนจากอาการและดีข้ึนได้ ในรายที่ติดสุราต้องระวังอาการจากการขาดสุราด้วย  

การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันโรคท่ีดีท่ีสุดคือ “งดการใช้” สารเคมีชนิดนี้ถ้าไม่จําเป็น เนื่องจากในปัจจุบันมีสาร
ทดแทนในกลุ่มตัวทําละลายท่ีมีฮาโลเจนในโมเลกุลตัวอ่ืน ซ่ึงมีพิษน้อยกว่า เช่น เตตระคลอโรเอทิลีน [6] การใช้ในอุตสาหกรรม
บางอย่าง เช่น ใช้เป็นน้ํายาซักแห้ง ใช้เพ่ือล้างคราบมัน จึงควรเปลี่ยนมาใช้ตัวท่ีมีพิษน้อยกว่าแทน หากจําเป็นต้องใช้ การ
ควบคุม ลดการสัมผัสตามหลักอาชีวอนามัยเป็นวิธีสําคัญท่ีจะช่วยลดอันตรายต่อคนทํางานได้ การจัดระบบระบายอากาศให้ดี 
ลดระยะเวลาการสัมผัส ให้คนทํางานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม จัดเก็บสารเคมีไว้ในท่ีปลอดภัยเป็นเร่ืองจําเป็น 
เนื่องจากคนท่ีด่ืมสุราจะมีโอกาสเป็นพิษจากสารเคมีนี้ได้รุนแรงกว่าคนท่ีไม่ด่ืม การรณรงค์ให้ความรู้แก่คนทํางานให้เลิกด่ืมสุราก็
เป็นทางช่วยลดความเสี่ยงได้ สําหรับการเฝ้าระวัง ควรตรวจวัดระดับสารเคมีนี้ในสถานท่ีทํางานเป็นระยะ สอบถามอาการผิดปกติ
ของพนักงาน เช่น วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย การตรวจสุขภาพประจําปีในผู้ท่ีทํางานกับคาร์บอนเตตระคลอไรด์ 
อย่างน้อยควรตรวจการทํางานของตับ การทํางานของไต และตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จะเป็นการดี 
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Ethanol 
เรียบเรียงโดย พญ.ดาริกา วอทอง 
วันท่ีเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2555 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 13 กรกฎาคม 2561 
 
ชื่อ เอทานอล (Ethanol) ||||| ชื่ออื่น Ethyl alcohol, Drinking alcohol, Grain alcohol, Cologne spirit, EtOH, Ethylol, 
Absolute alcohol, Ethyl hydroxide, Hydroxyethane 
สูตรโมเลกุล C2H6O ||||| น้ําหนักโมเลกุล 46.07 ||||| CAS Number 64-17-5 ||||| UN Number 1170 
ลักษณะทางกายภาพ เอทานอลบริสุทธ์ิจะมีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี ระเหยง่าย มีกลิ่นหอมอ่อนๆ (Pleasant odor) 
และมีรสชาติร้อนแรง (Burning taste) [1] 
คําอธิบาย เอทานอล (Ethanol) หรือ “สุรา” หรือ “เหล้า” เป็นสารเคมีกลุ่มแอลกอฮอล์ท่ีมนุษย์นํามาใช้เป็นเคร่ืองด่ืม และ
นํามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พิษของเอทานอลท่ีพบนั้นมักเกิดจากการดื่มเข้าไป ส่วนพิษท่ีเกิดจากการสูดดมไอระเหยในระหว่าง
การทํางานนั้นมีโอกาสพบได้น้อยกว่า เอทานอลมีฤทธ์ิกดสมอง ทําให้น้ําตาลในเลือดตํ่า เป็นพิษต่ออวัยวะร่างกายหลายระบบ เช่น 
สมอง ตับ ทางเดินอาหาร การดื่มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ยังทําให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุในการทํางาน การเสียชีวิต
จากความหนาวเย็น (หากเผลอเมาหลับในท่ีมีอากาศหนาว) และก่อให้เกิดมะเร็งหลายชนิด การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
อย่างต่อเนื่องยังทําให้เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารและสมองเสื่อมได้ด้วย 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2016): STEL = 1,000 ppm [2] ||||| NIOSH REL: TWA = 1,000 ppm (1,900 
mg/m3), IDLH = 3,300 ppm [10 % LEL] [3] ||||| OSHA PEL: TWA = 1,000 ppm (1,900 mg/m3) [3] ||||| ประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): TWA = 1,000 ppm [4] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ในกรณีตรวจติดตามเพ่ือป้องกันพิษท่ีได้รับจากการทํางาน (ซ่ึงส่วนใหญ่จะได้รับจากการสูดดมไอระเหย) 
ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือองค์กรใดกําหนดค่ามาตรฐานไว้ รวมถึงองค์กร ACGIH BEI (2016) ด้วย [2] ||||| ส่วนในกรณีการ
ตรวจติดตามเพ่ือความปลอดภัยต่อสาธารณะว่าเมาสุราหรือไม่ มีการกําหนดไว้ในกฎหมาย เช่น กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 16 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 [5] ได้กําหนดไว้ว่า การทดสอบผู้ขับข่ีว่าเมาสุราหรือไม่ 
ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับข่ี ถ้าเกิน 50 mg% ให้ถือว่าเมาสุรา [ซ่ึงในกรณีนี้ หากคนทํางานทําหน้าท่ีเป็น
ผู้ขับขี่ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก คือทําหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะอยู่ในทางเดินรถ เช่น คนขับรถขนส่งพนักงาน 
คนขับรถส่งของ คนทํางานผู้นั้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 50 mg% ในระหว่าง
การทํางานเป็นผู้ขับขี่อยู่ด้วยเช่นกัน] สําหรับวิธีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่นั้น วิธีที่ได้รับความนิยม
มากท่ีสุด เนื่องจากสะดวกท่ีสุด คือใช้การตรวจเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ [แต่ค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองตรวจเป่าแอลกอฮอล์
จากลมหายใจ (Breathalyzer) เกือบทุกรุ่น มักจะแสดงผลเป็นค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (Blood alcohol content; BAC) 
เนื่องจากเคร่ืองจะคิดคํานวณเปลี่ยนจากค่าระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจมาเป็นค่าแอลกอฮอล์ในเลือดให้ เพ่ือความสะดวกใน
การแปลผล] นอกจากการตรวจด้วยวิธีการตรวจเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจแล้ว ยังสามารถตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ของผู้ขับข่ีหรือคนทํางานได้จากการเจาะตรวจเลือดของผู้ขับข่ีหรือคนทํางานโดยตรงเลยก็ได้เช่นกัน ค่าท่ีได้จะเรียกว่าค่าระดับ
เอทานอลในซีรัม (Serum ethanol level) 
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การก่อมะเร็ง IARC Classification: Ethanol in alcoholic beverages = Group 1 (ยืนยันว่าเอทานอลในเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์), Consumption of alcoholic beverages = Group 1 (ยืนยันว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์เป็นกิจกรรมที่ก่อมะเร็งในมนุษย์) โดยชนิดของมะเร็งที่องค์กร IARC ยืนยันว่าสามารถเกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
ท่ีมีแอลกอฮอล์คือ มะเร็งช่องปาก (Oral cavity) มะเร็งคอหอย (Pharynx) มะเร็งกล่องเสียง (Larynx) มะเร็งหลอดอาหาร 
(Esophagus) มะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ตรง (Colorectum) มะเร็งตับ (Liver) และมะเร็งเต้านม (Breast) นอกจากนี้ยังพบ
ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับอ่อน (Pancreas) ด้วย [6] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2016): A3 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อ
มะเร็งในสัตว์ทดลอง แต่ไม่ทราบว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์หรือไม่) [2] 
แหล่งท่ีพบ เอทานอลเป็นองค์ประกอบหลักของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งในกลุ่มเบียร์ (Beer) ไวน์ (Wine) [เช่น 
ไวน์ขาว (White wine) ไวน์แดง (Red wine) แชมเปญ (Champagne) สาเก (Sake) สาโท (Sato)] และสปิริต (Spirits) [เช่น วิสกี้ 
(Whisky) วอดก้า (Vodka) จิน (Gin) รัม (Rum) เตกิล่า (Tequila) บร่ันดี (Brandy) เหล้าขาว (Rice whisky)] รวมถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ผสมน้ําผลไม้ เช่น คอกเทล (Cocktail) เป็นส่วนผสมในปริมาณน้อยๆ อยู่ในอาหารและขนมบางสูตร เช่น ข้าวหมาก 
ช็อกโกแลตผสมแอลกอฮอล์ ใช้เป็นตัวทําละลายในสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายอย่าง เช่น ผสมในสารแต่งกลิ่นอาหาร (กลิ่น
วานิลลา กลิ่นแอลมอนด์ กลิ่นมะนาว) น้ํายาบ้วนปาก น้ําหอม โคโลญจ์ ครีมโกนหนวด น้ํายาทําความสะอาด สี ในทางการแพทย์
และเภสัชกรรม ใช้เป็นน้ํายาเช็ดฆ่าเชื้อท่ีผิวหนังผู้ป่วย เช็ดแผล และตามพ้ืนผิวในสถานพยาบาล (มักใช้ในรูปเอทานอลความ
เข้มข้น 70 %) ใช้ผสมเป็นตัวทําละลายให้กับน้ํายาฆ่าเชื้อและยา เช่น ผสมอยู่ในทิงค์เจอร์ไอโอดีน ยาน้ําแก้ไอบางชนิด ยาน้ํา
เด็กบางชนิด วิตามินรวมสูตรน้ําบางชนิด ใช้เป็นยาต้านพิษ (Antidote) ในผู้ป่วยท่ีได้รับพิษจากเมทานอล (Methanol) และ
เอทิลีนไกลคอล (Ethylene glycol) ในทางอุตสาหกรรมนั้นเอทานอลเป็นสารตัวกลาง (Intermediate) ในกระบวนการ
สังเคราะห์สารเคมีชนิดอ่ืน เช่น สารกลุ่มไกลคอลอีเทอร์ (Glycol ethers) เอทาโนลามีน (Ethanolamine) ใช้เป็นสารสกัดใน
กระบวนการสกัดสารเคมี (Extraction) ในห้องปฏิบัติการ เอทานอลคุณภาพตํ่า (ท่ีไม่สามารถใช้บริโภคได้ และมักมีส่วนผสม
ของเมทานอลในปริมาณน้อยๆ อยู่ด้วย) จะถูกขายในชื่อเรียกว่า Industrial methylated spirits (IMS) สามารถนํามาใช้เป็น
เชื้อเพลิงตามบ้าน เช่น สําหรับเตาเผา เตาป้ิงย่าง นํามาทําเป็นแอลกอฮอล์แข็ง (แอลกอฮอล์ก้อน) สําหรับใช้อุ่นอาหาร การใช้
ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเอทานอลคือนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะและจรวด โดยสําหรับรถยนต์นั้น เอทานอล
สามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ให้กับรถยนต์ท่ีเคร่ืองยนต์สามารถรองรับได้ ท้ังในแบบเอทานอลบริสุทธ์ิ (100 %) 
ซ่ึงมีการใช้อยู่ในประเทศบราซิล [7] หรือแบบท่ีผสมกับน้ํามันเติมรถยนต์ (Gasoline) ในสัดส่วนต่างๆ เช่น E85 (มีเอทานอล
ผสมอยู่ 85 %), E20 (มีเอทานอลผสมอยู่ 20 %), E10 หรืออาจเรียกว่าแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) ก็ได้ (มีเอทานอลผสมอยู่ 10 % 
โดย Gasohol 91 มีเอทานอลผสมอยู่ 10 % และมีค่าออกเทน 91 ส่วน Gasohol 95 มีเอทานอลผสมอยู่ 10 % เช่นกัน และมี
ค่าออกเทน 95) เหล่านี้เป็นต้น ในทางพิษวิทยาคลินิก ผู้ป่วยท่ีกินยาหรือสารเคมีเพ่ือฆ่าตัวตายบางราย อาจพบว่ามีการดื่ม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์มาร่วมด้วย (Co-ingestion) [8] 

กลไกการก่อโรค เกิดผ่านหลายกลไก ดังนี้ (1.) การกดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS depression) เป็นกลไกการก่อพิษหลัก
ของการเกิดพิษเอทานอลแบบเฉียบพลัน และเอทานอลยังเสริมฤทธิ์แบบ Additive effect กับยาหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กด
ประสาทชนิดอ่ืนๆ ด้วย เช่น ยากันชักและยานอนหลับกลุ่ม บาร์บิทูเรต (Barbiturate) และเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) 
ยากลุ่มฝิ่น (Opioid) ยาต้านซึมเศร้า (Anti-depressant) และยารักษาโรคจิตประสาท (Anti-psychotic) (2.) ภาวะน้ําตาลตํ่า 
(Hypoglycemia) เกิดจากการไปรบกวนกระบวนการสร้างกลูโคสของร่างกาย (Gluconeogenesis) ซ่ึงภาวะนี้มักเกิดในเด็ก
เล็กหรือคนติดสุราท่ีมีภาวะขาดสารอาหาร (3.) การดื่มสุราจนมึนเมา ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทําให้เกิดการ
บาดเจ็บต่อร่างกาย เช่น ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจราจร หากผู้ท่ีมึนเมาไปขับข่ีรถ ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการทํางาน หากมึน
เมาสุราแล้วไปทํางานท่ีมีอันตราย เช่น งานกับเคร่ืองจักร งานบนท่ีสูง ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากความหนาวเย็น 
หากด่ืมสุราในฤดูหนาวแล้วไปนอนในท่ีมีอุณหภูมิตํ่า (4.) กลไกการก่อมะเร็ง เชื่อว่าเอทานอลก่อให้เกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ได้
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จากหลายกลไก [6] เช่น ก่อให้เกิดภาวะ Oxidative stress, ทําให้ตับแข็ง, ทําให้ระดับฮอร์โมนเพศเสียสมดุล, ทําให้ร่างกาย
ขาดโฟเลต, เอทานอลเปล่ียนเป็นสารอะซีตาลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ในร่างกายซ่ึงนําไปสู่การก่อมะเร็ง (5.) การก่อพิษต่อ
ระบบร่างกายอื่นๆ เช่น เป็นแผลท่ีทางเดินอาหาร ทําให้สมองเสื่อม ทําให้ขาดสารอาหาร เป็นต้น (6.) พิษจลนศาสตร์ เม่ือด่ืม
เอทานอลเข้าไป เอทานอลจะใช้เวลาในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ถึงระดับสูงสุดภายใน 30 – 120 นาที และกระจายตัวไปตาม
กระแสเลือดไปท่ีระบบอวัยวะต่างๆ การกําจัดเอทานอลออกจากร่างกายนั้น หลักๆ แล้วทําโดยเอนไซม์ท่ีตับ [9] โดยเอนไซม์ท่ีมี
บทบาทมากท่ีสุดคือเอนไซม์ Alcohol dehydrogenase (ADH) ซ่ึงจะเปลี่ยนเอทานอลเป็นอะซีตาลดีไฮด์ จากนั้นเอนไซม์อีกตัว
คือ Aldehyde dehydrogenase (ALDH) จะเปลี่ยนอะซีตาลดีไฮด์เป็นสารอะซิเตต (Acetate) ซ่ึงจะถูกเปล่ียนรูปย่อยสลาย
ต่อไป นอกจากเอนไซม์ ADH แล้ว เอทานอลยังสามารถถูกเปลี่ยนรูปได้โดยเอนไซม์ Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) และ
เอนไซม์ Catalase ได้อีกด้วย แต่ในปริมาณท่ีน้อยกว่า โดยเฉล่ียแล้ว ผู้ใหญ่จะสามารถขับเอทานอลออกจากร่างกายได้ในอัตรา
ประมาณ 12 – 15 mg% ต่อชั่วโมง แต่อัตราจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ข้ึนกับพันธุกรรมซ่ึงมีผลต่อการสร้างเอนไซม์ ADH 
ท่ีใช้ในการกําจัดเอทานอล (7.) พิษจลนศาสตร์ ในกรณีท่ีสูดดมเอทานอลในระหว่างการทํางาน พบว่าเอทานอลสามารถดูดซึม
เข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางการสูดหายใจได้ [10] แต่ในกรณีของผู้ใหญ่ท่ีทํางานตามปกติแล้ว ระดับเอทานอลในเลือดท่ีดูดซึมเข้า
ไปนั้นมักจะไม่สูงจนถึงระดับท่ีทําให้เกิดพิษรุนแรง [10-12] สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้เชื่อว่าเกิดเนื่องจากอัตรากําจัดเอทานอลออก
จากร่างกายนั้นสูงกว่าอัตราการดูดซึมเอทานอลเข้าสู่ร่างกายทางปอดมาก [10] การศึกษาในคนทํางานท่ีทํางานพ่นแลคเกอร์ท่ีมี
เอทานอลเป็นตัวทําละลายในปริมาณสูง พบว่ามีระดับเอทานอลในเลือดเพียง 1.3 mg% เท่านั้นหลังทํางาน [11] การทดลองให้
อาสาสมัครรายหนึ่งนั่งสูดดมไอระเหยของเอทานอลท่ีระดับความเข้มข้นในอากาศ 1,900 mg/m3 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เจาะเลือด
ตรวจหลังการสูดดมแล้วไม่พบมีระดับเอทานอลในเลือด [12] การดูดซึมในกรณีการสัมผัสทางผิวหนัง ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ี
อาจพบได้ในการทํางานเช่นกัน พบว่าเอทานอลสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้ แต่ในกรณีของผู้ใหญ่ท่ีทํางานตามปกติ 
ยากท่ีระดับเอทานอลในเลือดจะข้ึนสูงถึงระดับท่ีทําให้เป็นพิษรุนแรง [10,13-14] การศึกษาในอาสาสมัคร 5 ราย ให้ทําความ
สะอาดมือด้วยน้ํายาทําความสะอาดมือท่ีมีส่วนผสมของเอทานอลแบบที่ใช้กันในสถานพยาบาลท่ัวไปคนละ 50 คร้ังใน 4 ชั่วโมง 
เมื่อตรวจเลือดหลังจากทําเสร็จแล้วไม่พบว่ามีอาสาสมัครรายใดมีระดับเอทานอลในเลือดเกิน 5 mg% [13] การทดลองใน
อาสาสมัครอีก 12 ราย ให้ทําความสะอาดมือด้วยน้ํายาทําความสะอาดมือท่ีมีส่วนผสมของเอทานอลชนิดต่างๆ โดยมีการให้
ฟอกล้างถึงข้อศอกท้ัง 2 ข้างด้วย เจาะเลือดตรวจหลังทําการทดสอบก็ไม่พบว่ามีอาสาสมัครรายใดมีระดับเอทานอลข้ึนสูงถึง
ระดับท่ีจะเป็นอันตรายได้เช่นกัน [14] 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เอทานอลเป็นของเหลว เม่ือร่ัวไหลจะมีลักษณะเป็นการหกนองพ้ืน และสามารถระเหยเป็น
ไอระเหยขึ้นมา หากสูดดมเข้าไปอาจทําให้เกิดอาการมึนงงได้ นอกจากนี้ยังต้องระวังการติดไฟ เนื่องจากเป็นสารไวไฟ หากร่ัวไหล
ออกมาในปริมาณมาก ผู้เข้าไปช่วยเหลือจะต้องใส่ชุดป้องกันสารเคมีท่ีเหมาะสม อย่างน้อยจะต้องมีหน้าการกรองสารเคมี ชุด
อาจต้องเป็นชุดทนไฟดว้ยหากมีเพลิงไหม้เกิดข้ึนในบริเวณท่ีเกิดเหตุ การช่วยเหลือให้นําผู้ประสบภัยออกจากบริเวณท่ีมีการรั่วไหล
ให้เร็วท่ีสุด ให้อยู่ในท่ีอากาศถ่ายเทดี ทําการล้างตัวด้วยน้ํา แล้วส่งให้ทีมรักษาพยาบาลดูแลต่อไป 
อาการทางคลินิก  
 อาการเฉียบพลัน การวินิจฉัยพิษจากเอทานอลนั้นโดยท่ัวไปใช้การสอบถามประวัติการดื่มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และ

ประเมินอาการเมา เช่น เดินเซ สับสน และอาจพบมีกลิ่นสุราจากตัวผู้ป่วย ก็จะพอสามารถวินิจฉัยภาวะนี้ได้ ในการประเมิน
อาการเฉียบพลันของเอทานอลนั้น สามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ป่วยได้อย่างคร่าวๆ 
[8,15] โดยในผู้ใหญ่ท่ัวไปนั้น การดื่มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ประมาณ 3 – 4 ดร๊ิงค์ จะทําให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูง
ได้ถึงประมาณ 100 mg% [8] [ความหมายของปริมาณเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 1 ดร๊ิงค์ จะเท่ากับแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ
ประมาณ 14 กรัม คือเท่ากับเบียร์สูตรปกติ (มีแอลกอฮอล์ 5 %) จํานวน 1 กระป๋อง (ประมาณ 350 ml) หรือไวน์สูตรปกติ 
(มีแอลกอฮอล์ 12 %) จํานวน 1 แก้วไวน์ (ประมาณ 150 ml) หรือสปิริตสูตรท่ัวไป (มีแอลกอฮอล์ 40 %) ท่ีชงเข้มข้นจํานวน 
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1 แก้ว (สปิริตประมาณ 45 ml แล้วเติมน้ําหรือโซดาจนเต็มแก้ว) หรือด่ืมแบบเพียวๆ จํานวน 1 แก้วช๊อต (ประมาณ 45 ml) 
[16]] ซ่ึงระดับแอลกอฮอล์ในขนาดนี้ จะทําให้การตอบสนองและการตัดสินใจช้าลง แต่ไม่ถึงระดับท่ีทําให้โคม่า ถ้าด่ืมมาก
ข้ึนจนระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 300 – 400 mg% จะทําให้คนทั่วไปโคม่าและเสียชีวิตได้ [8,15] โดยสาเหตุการ
เสียชีวิตเกิดจากการกดการหายใจ (Respiratory depression) แต่ในผู้ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นประจํา (ติดสุรา
เร้ือรัง) อาจทนได้ถึงระดับ 500 – 600 mg% ก่อนท่ีจะโคม่าและเสียชีวิต [8] อาการพิษของเอทานอลเปรียบเทียบกับระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ป่วยโดยคร่าวๆ จะเป็นดังนี้ [8,15] ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 10 – 60 mg% รู้สึกผ่อนคลาย 
เคลิ้มสุข การยับย้ังชั่งใจทางสังคมลดลง สูญเสียความสามารถในการใช้เหตุผลและความจําเล็กน้อย ระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด 70 – 90 mg% รบกวนการทรงตัว การพูด และการได้ยินเล็กน้อย เคลิ้มสุข เวลาท่ีใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน การตัดสินใจช้าลง การควบคุมตนเอง การใช้เหตุผล และความจําลดลง ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 100 – 125 mg% 
การเคลื่อนไหวร่างกายสับสน มีการตัดสินใจผิดพลาด พูดไม่ชัด เคลิ้มสุข รบกวนการทรงตัว การพูด และการได้ยินเพ่ิมข้ึน 
ใช้เวลาในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ เพ่ิมข้ึน ในเด็กเล็กและคนติดสุราท่ีมีภาวะขาดสารอาหารอาจพบนํ้าตาลในเลือดตํ่า 
(Hypoglycemia) ร่วมด้วย ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 130 – 150 mg% ควบคุมการเคลื่อนไหวได้น้อยลง การทรงตัวแย่ลง 
ตาเบลอ ความเคลิ้มสุขลดลง เร่ิมมีลักษณะอารมณ์ผิดปกติ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 160 – 200 mg% มีลักษณะอารมณ์
ผิดปกติชัดเจนข้ึน อาจเป็นแบบ เอะอะโวยวาย ก้าวร้าว กระสับกระส่าย วิตกกังวล เร่ิมมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน สําลัก
อาหาร มีลักษณะแบบเมาไม่รู้เรื่อง (Sloppy drunk) ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 250 mg% เดินเองไม่ได้ ต้องช่วยเดิน 
สับสน คลื่นไส้ อาเจียน สําลักอาหาร ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 300 - 400 mg% ข้ึนไป หมดสติ โคม่า ตรวจรูม่านตา
มักพบว่าเล็กลง ความดันโลหิตตํ่าลง ชีพจรช้าลง อุณหภูมิร่างกายลดลง อาจตายได้เนื่องจากเกิดการกดการหายใจ หัวใจ
หยุดเต้น 

 อาการระยะยาว การติดเอทานอลอย่างเรื้อรัง จะตามมาด้วยภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง คือ [8] 
1. การเป็นพิษต่อตับ (Hepatic toxicity) ทําให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับ (Fatty liver) ตับอักเสบ (Alcoholic hepatitis) 

และตับแข็ง (Cirrhosis) ภาวะตับแข็งทําให้ความดันโลหิตในระบบพอร์ทัลสูงข้ึน (Portal hypertension) มีน้ําในช่อง
ท้อง (Ascites) เลือดออกจากขดหลอดเลือดท่ีหลอดอาหาร (Bleeding from esophageal varices) และริดสีดวง 
(Hemorrhoid) ภาวะของตับเหล่านี้นําไปสู่ภาวะโซเดียมตํ่าเนื่องจากน้ําคั่งในช่องท้อง (Hyponatremia from fluid 
retention) ช่องท้องอักเสบติดเชื้อ (Bacterial peritonitis) การสร้างสารแข็งตัวของเลือดถูกรบกวนทําให้ค่าการ
แข็งตัวของเลือดสูงขึ้น (Prolonged prothrombin time) การทําหน้าที่กําจัดยาและสารพิษของตับทําได้น้อยลง 
และอาจนําไปสู่ภาวะการทํางานของสมองผิดปกติเนื่องจากตับ (Hepatic encephalopathy) 

2. ผลต่อทางเดินอาหาร (Gastrointestinal) ทําให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร ซ่ึงเป็นผลจากกระเพาะอาหารอักเสบ 
(Gastritis) หลอดอาหารอักเสบ (Esophagitis) และลําไส้ส่วนต้นอักเสบ (Duodenitis) ภาวะเลือดออกจากทางเดิน
อาหารอย่างรุนแรงยังอาจเกิดข้ึนได้จากการดื่มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ปริมาณมากแล้วอาเจียนอย่างรุนแรง ทําให้เกิด
การฉีกขาดที่บริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร (Mallory-Weiss tear) หรือเกิดจากภาวะ
เลือดออกจากขดหลอดเลือดท่ีหลอดอาหาร (Bleeding from esophageal varices) ในผู้ท่ีด่ืมสุราอย่างเรื้อรังจน
เกิดภาวะตับแข็งก็ได้เช่นกัน การดื่มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ยังกระตุ้นให้เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (Acute 
pancreatitis) ทําให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรงและอาเจียนได้อีกด้วย 

3. ผลต่อหัวใจ ทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น หัวใจห้องบนเต้นแบบสั่นพร้ิว (Atrial fibrillation) ซ่ึงเชื่อว่าสัมพันธ์
กับการขาดโพแทสเซียม แมกนีเซียม และขาดอาหาร กลุ่มอาการหัวใจเต้นผิดปกติในคนท่ีแข็งแรงดี แต่เกิดหลังจาก
การดื่มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “Holiday heart syndrome” การด่ืมสุราอย่าง
เร้ือรังยังสัมพันธ์กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ (Cardiomyopathy) ด้วย 
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4. ผลต่อระบบประสาท การดื่มสุราอย่างเรื้อรังทําให้เกิดภาวะสมองฝ่อ (Cerebral atrophy) สมองน้อยเสื่อม (Cerebellar 
degeneration) อาการผิดปกติของการรับรู้ที่ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral stocking-glove sensory 
neuropathy) การดื่มสุราอย่างเรื้อรังยังทําให้มีภาวะขาดสารอาหาร เม่ือขาดวิตามิน B1 (Thiamine) จะนําไปสู่ภาวะ
สมองเสื่อมที่เรียกว่า Wernicke’s encephalopathy และกลุ่มอาการทางจิตประสาทที่เรียกว่า Korsakoff’s 
psychosis 

5. ภาวะคีโตนคั่งและเลือดเป็นกรดจากแอลกอฮอล์ (Alcoholic ketoacidosis) เกิดจากการด่ืมสุราอย่างเรื้อรังร่วมกับ
ขาดสารอาหาร จะพบลักษณะเลือดเป็นกรดแบบท่ีมีช่วงแอนไอออนกว้าง (Anion gap metabolic acidosis) ผู้ป่วย
จะมีอาการปวดท้อง อาเจียน สับสน และโคม่า  

 อาการถอนแอลกอฮอล์ กลุ่มอาการถอนแอลกอฮอล์ (Alcoholic withdrawal) เกิดข้ึนจากการหยุดด่ืมแอลกอฮอล์แบบ
ทันทีในคนท่ีด่ืมอย่างเรื้อรังในปริมาณมากมาเป็นเวลานาน จะทําให้เกิดอาการ ปวดศีรษะ มือสั่น ใจสั่น วิตกกังวล นอน
ไม่หลับ อาจเกิดอาการชักข้ึนได้ภายในเวลา 6 – 12 ชั่วโมงหลังการหยุดด่ืม หากอาการรุนแรง อาจทําให้เกิดภาวะท่ีเรียกว่า 
Delirium tremens (DTs) ซ่ึงเกิดจากการท่ีระบบประสาทซิมพาร์เทติกทํางานมากเกินไป (Sympathetic overactivity) 
ทําให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) เหงื่อออกมาก (Diaphoresis) อุณหภูมิร่างกายสูง (Hyperthermia) และ
คลุ้มคลั่ง (Delirium) ภาวะนี้มักเกิดข้ึนในช่วง 48 – 72 ชั่วโมงหลังจากหยุดด่ืม เป็นภาวะท่ีอันตราย หากไม่ทําการรักษา
อาจทําให้ตายได้ 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 การตรวจแบบจําเพาะคือการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ซ่ึงทําได้ 2 วิธีหลักๆ คือวิธีการตรวจเป่าแอลกอฮอล์จาก

ลมหายใจ (ได้ค่า Blood alcohol content) และการเจาะเลือดตรวจ (ได้ค่า Serum ethanol level) ส่วนการตรวจระดับ
แอลกอฮออล์ในร่างกายจากการส่งตรวจปัสสาวะ (Urine ethanol level) นั้น สามารถทําการส่งตรวจได้เช่นกัน แต่ค่าท่ี
ได้มักพบว่าไม่สัมพันธ์กับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอย่างแท้จริง [15,17] ในเวชปฏิบัติโดยทั่วไปจึงไม่แนะนําให้ทําการ
ประเมินระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วยการส่งตรวจปัสสาวะ [15] 

 หน่วยของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนั้นมีหลายหน่วย และสามารถสลับเปลี่ยนหน่วยกันได้ หน่วยท่ีพบบ่อยคือหน่วย mg%, 
หน่วย mg/dl, และหน่วย g/dl หน่วย mg% เป็นหน่วยท่ีนิยมใช้ในอดีต รวมถึงในกฎหมายของประเทศไทย [5] หมายถึงมวล
ของสารนั้นในหน่วย mg ต่อสารละลาย 100 ml ส่วนหน่วย mg/dl เป็นหน่วยท่ีนิยมใช้ในระยะหลัง ซ่ึงเป็นการใช้ตามระบบ 
International System of Units หมายถึงมวลของสารนั้นในหน่วย mg ต่อสารละลาย 100 ml เช่นกัน สองหน่วยนี้สามารถ
ใช้สลับกันได้โดยอนุโลม ส่วนหน่วย g/dl นั้น สามารถแปลงค่าเป็นหน่วย mg/dl ได้โดยการเลื่อนจุดทศนิยมให้ค่ามากข้ึนไป 
3 หลัก เช่น ค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 0.1 g/dl จะแปลงเป็นหน่วย mg/dl ได้เท่ากับ 100 mg/dl ดังนี้เป็นต้น [15] 
หน่วย mg/dl นั้น เป็นหน่วยท่ีบอกมวลของเอทานอลต่อปริมาตรของเลือด แต่ในบางครั้งจะพบมีการใช้หน่วยท่ีบอกค่าเป็น
มวลของเอทานอลต่อมวลของเลือดแทน เช่น หน่วย mg/g เป็นต้น (มีการใช้ไม่บ่อยในประเทศไทย แต่หากพบสามารถ
แปลงค่ากลับเป็นหน่วยมวลของเอทานอลต่อปริมาตรของเลือดได้คร่าวๆ โดยการเทียบเคียงว่า 1 ml ของเลือดนั้นมีมวล
เท่ากับประมาณ 1.06 g) 

 โดยท่ัวไปการใช้เคร่ืองตรวจเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ (Breathalyzer) เคร่ืองจะคํานวณและรายงานค่าออกมาเป็น
ค่าในเลือดคือค่า Blood alcohol content ให้อยู่แล้ว (อาจแสดงหน่วยเป็น mg% หรือ mg/dl หรือ g/dl) แต่หากเคร่ือง
ไม่สามารถคํานวณค่าได้ สามารถคํานวณเองได้โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิในการแปลงค่า ซ่ึงตามกฎหมายของประเทศไทยน้ันให้
ใช้ค่าเท่ากับ 2,000 [5] หมายถึงกําหนดให้สัดส่วนปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบในเลือดต่อปริมาณแอลกอฮอล์ในลม
หายใจออก (Blood : Breath ratio) นั้นเท่ากับ 2,000 : 1 เช่น ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจออกได้เท่ากับ 
0.25 mg/l จะเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับ 500 mg/l (ซึ่งเท่ากับ 50 mg/dl หรือ 50 mg% นั่นเอง) 



109 

ส่วนการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยการเจาะเลือดส่งตรวจน้ัน จะได้ค่า Serum ethanol level ซ่ึงมักแสดงหน่วย
เป็น mg/dl โดยตรงอยู่แล้ว ทําให้ไม่ต้องคํานวณเปลี่ยนหน่วย โดยท่ัวนั้นค่า Blood alcohol content ท่ีได้จากเคร่ืองตรวจ
เป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ กับค่า Serum ethanol level ท่ีได้จากการเจาะเลือดตรวจนั้น หากปรับเป็นหน่วย
เดียวกันแล้ว (เช่น หน่วย mg/dl หรือ mg%) สามารถนํามาเทียบเคียงทดแทนกันได้ [15] 

 ในผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง เช่น ผู้ป่วยท่ีหมดสติไปแล้ว การเจาะเลือดตรวจเป็นวิธีการหลักท่ีจะประเมินระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดของผู้ป่วยได้ถูกต้องแม่นยําท่ีสุด อย่างไรก็ตาม การคํานวณหาช่วงออสโมล (Osmolar gap) เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถ
ประมาณค่าของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงได้ [5] แต่เหมาะจะใช้ในกรณีท่ีไม่มีห้องปฏิบัติการท่ี
จะส่งตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ป่วยได้โดยตรง หรือกําลังรอผลเจาะเลือดตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของ
ผู้ป่วยอยู่ [5] วิธีการคํานวณหาค่าช่วงออสโมล และวิธีการประมาณค่าช่วงออสโมลเป็นค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนั้น
สามารถศึกษาได้จากตําราทางด้านพิษวิทยาคลินิกท่ัวไป [5] จึงไม่ขอกล่าวถึงในรายละเอียด ณ ท่ีนี้ 

 การตรวจอ่ืนๆ นอกจากการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแล้ว ข้ึนกับอาการของผู้ป่วย การตรวจท่ีอาจมีประโยชน์ เช่น 
การตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ระดับเกลือแร่ การทํางานของไต ระดับเอนไซม์ตับ ระดับแมกนีเซียม ค่าการแข็งตัวของ
เลือด ระดับแก๊สในหลอดเลือดแดง ระดับออกซิเจนจากปลายนิ้ว ภาพรังสีทรวงอก (ถ้าสงสัยภาวะสําลักอาหาร) ภาพรังสี
คอมพิวเตอร์สมอง (ถ้าสงสัยภาวะได้รับบาดเจ็บหรือมีเลือดออกในสมอง) 

การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล กรณีร่ัวไหลจากเหตุสารเคมีร่ัวไหล ทําการล้างตัวด้วยน้ํา ประเมินระดับความรู้สติของผู้ป่วย ถ้ามีแผล

ไฟไหม้ให้ทําการล้างแผล กรณีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์มาในปริมาณมาก ให้ประเมินสัญญาณชีพ ระวังการสําลัก รีบส่ง
พบแพทย์ เนื่องจากการดูดซึมของเอทานอลผ่านทางเดินอาหารจะรวดเร็วมาก การใส่สายทางจมูกเพ่ือล้างท้องจึงมักไม่มี
ประโยชน์ นอกจากผู้ป่วยกินยาหรือสารพิษชนิดอ่ืนมาด้วย (Co-ingestion) การให้ผงถ่านกัมมันต์เพ่ือลดการดูดซึมก็ไม่มี
ประโยชน์เช่นกัน 

 การรักษา ไม่มียาต้านพิษ (Antidote) เป็นการเฉพาะสําหรับเอทานอล การรักษาให้ประเมินสัญญาณชีพ ระวังการสําลัก 
ทําการช่วยฟ้ืนคืนชีพหากมีภาวะหัวใจหยุดเต้น ใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยหายใจถ้ามีภาวะหยุดหายใจ ให้สารละลายกลูโคส
ถ้ามีภาวะน้ําตาลตํ่า ให้วิตามิน B1 (Thiamine) รักษาอาการชักถ้ามีอาการชัก ให้ความอบอุ่นถ้ามีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ํา 
(Hypothermia) ตรวจประเมินระดับแอลกอฮอล์ในเลือด และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามอาการ ประเมินระดับ
ความรู้สติของผู้ป่วย ถ้ามีภาวะโคม่าแต่ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตํ่ากว่า 300 mg% จะต้องพิจารณาถึงสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําให้
เกิดภาวะโคม่าไว้ด้วย เช่น กินยาชนิดอ่ืนมาร่วมด้วย อาการเฉียบพลันจากการได้รับแอลกอฮอล์มาในปริมาณสูงนั้น ในผู้ป่วย
ท่ัวๆ ไปท่ีไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนอ่ืนๆ มักจะมีอาการดีข้ึนภายใน 4 – 6 ชั่วโมงหลังการรักษาประคับประคอง ||||| หากมี
ภาวะคีโตนคั่งและเลือดเป็นกรดจากแอลกอฮอล์ (Alcoholic ketoacidosis) รักษาโดยการให้สารน้ําให้เพียงพอ ให้วิตามิน 
B1 (Thiamine) และสารละลายกลูโคสทางหลอดเลือดดํา ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่จะฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว ||||| อาการถอน
แอลกอฮอล์ รักษาโดยให้ยาเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) เช่น ไดอะซีแพม (Diazepam) 2 – 10 mg ทางหลอด
เลือดดํา และให้ซํ้าได้ตามอาการ 

การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันในกรณีท่ีใช้เอทานอลในการทํางาน ท่ีดีท่ีสุดคือการลดการสัมผัสตามหลักอาชีวอนามัย 
เพ่ือลดการสูดดมไอระเหยและการสัมผัสทางผิวหนังในปริมาณสูงเกินจําเป็น คนงานที่ทํางานกับเอทานอล ควรได้รับคําแนะนํา 
ให้ลดการด่ืมแอลกอฮอล์นอกเวลางานด้วย การตรวจสุขภาพ ควรเน้นการสอบถามอาการมึนงง ระคายเคือง หรือเมาจากการ
สูดดมไอระเหยของเอทานอล ซ่ึงเป็นอาการท่ีบ่งบอกถึงการได้รับสัมผัสสารนี้ ทําการตรวจเลือดดูระดับการทํางานของตับ เพ่ือ
ช่วยในการประเมินเฝ้าระวังโรค สําหรับคนทํางานกลุ่มขับรถ ท่ีเป็นผู้ขับข่ีตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก คือทําหน้าท่ี
ขับข่ียานพาหนะอยู่ในทางเดินรถ จะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 50 mg% ในระหว่างการทํางาน เพ่ือให้เป็นไปตาม
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กฎหมาย [5] ซ่ึงในกรณีนี้ การแนะนําหรือกําหนดให้คนทํางานกลุ่มนี้ไม่ด่ืมสุราก่อนมาทํางานน่าจะเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด หรือ
ถ้าด่ืมในคืนก่อนทํางานไม่ควรเกิน 1 ดร๊ิงค์ เนื่องจากในประเทศไทยเคยมีการศึกษาหนึ่ง ได้ทดลองให้อาสาสมัครคนไทยเพศชาย 
15 ราย และเพศหญิง 15 ราย ทดลองด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในปริมาณ 1 ดร๊ิงค์ พบว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหลังผ่านการ
ด่ืมไป 45 นาที ในทุกรายไม่มีรายใดเกิน 50 mg% แต่เพศหญิงจะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยเฉล่ียสูงกว่าเพศชายในปริมาณ
การดื่มท่ีเท่ากัน [18] หากได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าหรือเป็นระเบียบของสถานประกอบการ การยินยอมให้สุ่มตรวจเป่า
แอลกอฮอล์ ในคนทํางานกลุ่มขับรถก่อนจะเริ่มทํางาน ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุจากการทํางานขับขี่รถ รวมถึง
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Ethylene oxide 
เรียบเรียงโดย พญ.นวพรรณ ผลบุญ 
วันท่ีเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2555 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25 กรกฎาคม 2561 
 
ชื่อ เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide) ||||| ชื่ออื่น Dimethylene oxide, Oxirane, 1,2-Epoxyethane, Epoxyethane, 
EO, EtO, Oxacyclopropane 
สูตรโมเลกุล C2H4O ||||| น้ําหนักโมเลกุล 44.05 ||||| CAS Number 75-21-8 ||||| UN Number 1040 
ลักษณะทางกายภาพ สถานะปกติเป็นแก๊สไม่มีสี (Colorless) ในการขนส่งอาจถูกทําให้อยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิตํ่า 
(Liquefied compressed gas) โดยจะอยู่ในรูปของเหลวเมื่ออุณหภูมิตํ่ากว่า 10.7 ºC ที่ความเข้มข้นในอากาศสูงมากๆ 
(มากกว่า 500 ppm) จะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ มีความไวไฟท้ังเม่ืออยู่ในรูปแก๊สและของเหลว [1-2] 
คําอธิบาย เอทิลีนออกไซด์ เป็นแก๊สท่ีถูกนํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี และใช้ในการการอบฆ่าเชื้อโรค
ตามโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ แก๊สชนิดนี้เป็นสารก่อมะเร็ง การสูดดมเข้าไปบ่อยๆ ในระยะยาว
เชื่อว่าจะทําให้ป่วยเป็นมะเร็งระบบเลือด มะเร็งระบบนํ้าเหลือง และมะเร็งเต้านมได้ การทํางานกับแก๊สชนิดนี้จึงต้องลด
ปริมาณการสัมผัสลงให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2016): TWA = 1 ppm [3] ||||| NIOSH REL: Ca (พิจารณาเห็นว่าเป็นสารก่อ
มะเร็ง), TWA = less than 0.1 ppm (less than 0.18 mg/m3), C = 5 ppm (9 mg/m3) [10 minutes per day], IDLH = 
Ca [800 ppm] [4] ||||| OSHA PEL [กําหนดไว้ตามกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1047]: TWA = 1 ppm, Excursion limit 
= 5 ppm [ความหมายของคําว่า “Excursion limit” ตามกฎหมายรหัส 29 CFR 1910.1047 หมายถึง The employer shall 
ensure that no employee is exposed to an airborne concentration of ethylene oxide in excess of 5 ppm as 
averaged over a sampling period of 15 minutes] [5] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัด
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): TWA = 1 ppm, Excursion limit = 5 ppm [6] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [3] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: Group 1 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) พิจารณาเนื่องจากมีข้อมูลการก่อมะเร็ง
ระบบเลือด (Hematopoietic cancers) มะเร็งระบบน้ําเหลือง (Lymphatic cancers) เช่น Non-Hodgkin lymphoma, 
Multiple myeloma, Chronic lymphocytic leukemia และมะเร็งเต้านม (Breast cancer) ในมนุษย์ ร่วมกับมีข้อมูลท่ี
ชัดเจนว่าสามารถก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง และมีข้อมูลท่ีชัดเจนอย่างมากว่าเป็นสารท่ีสามารถก่ออันตรายต่อระบบพันธุกรรม 
(Genotoxic) จากการทดลองในหลอดทดลอง [7] ||||| ACGIH Carcinogenicity: A2 (สงสัยจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) [3] 
แหล่งท่ีพบ ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี คือใช้ในการผลิต Ethylene glycol รวมถึงสารเคมีตัวอ่ืนๆ ในกลุ่มนี้ เช่น Di-
ethylene glycol, Tri-ethylene glycol, Polyethylene glycol, Ethylene glycol ethers, Ethanol-amines นอกจากนี้
ยังใช้เติมลงในสารเคมีชนิดอ่ืน เกิดเป็นกระบวนการท่ีเรียกว่า Ethoxylation โดยนิยมใช้เติมลงในสารกลุ่ม Fatty alcohols 
ได้ผลผลิตเป็น Fatty alcohol ethoxylate ซ่ึงเป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ท่ีใช้ในสารทําความสะอาด (Detergent) 
และยังอาจใช้เติมลงในสารกลุ่มอ่ืนๆ เช่น Fatty amines, Alkyl phenols, Cellulose และ Polypropylene glycol เพ่ือให้
เกิดกระบวนการ Ethoxylation ได้เช่นกัน [7] การใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งคือใช้ในการอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งยา
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อุปกรณ์การแพทย์แบบใช้แล้วท้ิง อุปกรณ์การแพทย์แบบนํากลับมาใช้ใหม่ และเคร่ืองมือทางการแพทย์ โดยจะใช้ตามโรงงานผลิต
ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และที่แผนกฆ่าเชื้อของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ [7] 
กลไกการก่อโรค เอทิลีนออกไซด์ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา เย่ือบุ หลอดลม และปอด [8] สารนี้สามารถทํา
ปฏิกิริยากับสารพันธุกรรม โดยออกฤทธ์ิเป็น Alkylating agent และทําให้เกิดภาวะ DNA Adduct ซ่ึงเชื่อว่านําไปสู่การเกิด
มะเร็ง [7] 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน นําผู้ท่ีสัมผัสสารออกจากบริเวณท่ีมีการปนเปื้อนโดยด่วน โดยผู้ช่วยเหลือควรใส่ชุดป้องกัน
สารเคมี 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน การสัมผัสในรูปแก๊สทําให้ระคายเคืองเย่ือบุตา ระคายเคืองเย่ือบุจมูก ช่องปาก และคอ หลอดลมตีบ 

(Bronchospasm) ถ้าสัมผัสในความเข้มข้นสูงอาจทําให้เกิดปอดบวมน้ํา (Pulmonary edema) กดระบบประสาทส่วนกลาง 
ชัก และโคม่า การสัมผัสในรูปของเหลวอาจทําให้ผิวหนังพุพองเป็นตุ่มน้ําใส [8] 

 อาการระยะยาว ก่อมะเร็งระบบเลือด มะเร็งระบบน้ําเหลือง เช่น Non-Hodgkin lymphoma, Multiple myeloma, 
Chronic lymphocytic leukemia และมะเร็งเต้านม 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามอาการของผู้ป่วยท่ีเกิดข้ึน เช่น หากสงสัยภาวะปอดบวมน้ําควร
ส่งตรวจภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) หากมีภาวะหายใจลําบากควรทําการตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse oximetry) 
หรือทําการตรวจระดับแก๊สในหลอดเลือดแดง (Arterial blood gas) หากเห็นว่ามีความจําเป็น 
การดูแลรักษา [2,8] 
 การปฐมพยาบาล นําผู้ป่วยออกจากท่ีเกิดเหตุให้เร็วท่ีสุด ให้อยู่ในท่ีอากาศถ่ายเท ถอดเสื้อผ้า ล้างตาและผิวหนังส่วนท่ี

สัมผัสด้วยน้ําสะอาด แล้วรีบส่งพบแพทย์ 
 การรักษา ไม่มียาต้านพิษ (Antidote) สําหรับสารนี้ การรักษาให้ทําการรักษาประคับประคองตามอาการเป็นหลัก ควร

ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยในช่วง 2 – 3 ชั่วโมงแรกหลังการสัมผัส สังเกตอาการระบบหายใจ ทําการช่วยหายใจถ้า
ไม่หายใจ ให้ยาขยายหลอดลมหากเกิดภาวะหลอดลมตีบ เฝ้าระวังภาวะปอดบวมน้ํา หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชัก และโคม่า 
หากเกิดข้ึนต้องให้การดูแลรักษา 

การป้องกันและเฝ้าระวัง เนื่องจากเอทิลีนออกไซด์เป็นสารก่อมะเร็ง จึงควรลดปริมาณการสัมผัสสารเคมีชนิดนี้ให้เหลือ
น้อยลงท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ในทุกกรณี ในกระบวนการทํางานใดหากไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีชนิดนี้ ควรเลิกใช้ หากไม่สามารถ
เลิกใช้ได้ให้ใช้การป้องกันตามหลักอาชีวอนามัย คือตรวจวัดระดับแก๊สชนิดนี้ในบรรยากาศการทํางานเป็นระยะ ทําระบบ
ระบายอากาศ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมในขณะทํางาน เช่น ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี การตรวจสุขภาพ
เพ่ือเฝ้าระวังโรคอาจไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการใดที่มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังได้มากนัก การตรวจ DNA adduct 
เช่น N-(2-hydroxyethylvaline) hemoglobin adducts และการตรวจระดับสาร S-(2-hydroxyethyl)mercapturic acid 
(HEMA) ในปัสสาวะ อาจสามารถบ่งบอกระดับการสัมผัสสารเอทิลีนออกไซด์ [7] แต่โดยปกติเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ท่ีไม่สามารถทําการตรวจส่งได้โดยท่ัวไป [8] การตรวจระดับและดูรูปร่างของเม็ดเลือดขาว (White blood cell) ในการตรวจ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) และการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) มักพบความผิดปกติต่อเม่ือ
เป็นมะเร็งแล้ว แต่อาจมีประโยชน์แง่ในการค้นพบโรคได้ไวทําให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว การสอบถามประวัติคนทํางานว่าได้รับ
กลิ่นฉุนของแก๊สในขณะทํางานหรือไม่ เป็นการดําเนินการท่ีทําได้ง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อาจมีประโยชน์ในแง่ท่ีหากได้รับ
กลิ่นฉุนจริงแสดงว่าการรับสัมผัสอยู่ในปริมาณท่ีความเข้มข้นสูงมาก ต้องรีบดําเนินการแก้ไขทางอาชีวอนามัยโดยเร็ว 
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Glutaraldehyde 
เรียบเรียงโดย นพ.ศรัณย์ ศรีคํา 
วันท่ีเผยแพร่ 6 พฤศจิกายน 2560 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1 ตุลาคม 2561 
 
ชื่อ กลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) 
ชื่ออื่น Glutaral, Glutaric dialdehyde, Glutaric acid dialdehyde, Glutardialdehyde, Cidex, Pentanedial, 1,5-
Pentanedial, Pentane-1,5-dial 
สูตรโมเลกุล C5H8O2 ||||| น้ําหนักโมเลกุล 100.117 ||||| CAS Number 111-30-8 ||||| UN Number 2810 
ลักษณะทางกายภาพ ของเหลวข้นใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน [1] 
คําอธิบาย กลูตาราลดีไฮด์เป็นสารกลุ่มอัลดีไฮด์ (Aldehyde) ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นของเหลวข้นใส มีกลิ่นฉุน นิยมใช้ใน
สถานพยาบาลเพื่อแช่ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และใช้ในกระบวนการล้างฟิล์มเอกซเรย์ สารเคมีชนิดนี้ทําให้เกิดอาการ
ระคายเคืองต่อผิวหนังและเย่ือบุ และเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคหอบหืดจากการทํางาน (Occupational asthma) 
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทํางาน ACGIH TLV (2012): Glutaraldehyde, activated or unactivated C = 0.05 ppm 
[sensitizer] [2] ||||| NIOSH REL: C = 0.2 ppm (0.8 mg/m3), IDLH = N.D. [3] ||||| OSHA PEL: ไม่ได้กําหนดไว้ [3] ||||| 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): ไม่ได้กําหนดไว้ [4] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2012): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: ไม่ได้กําหนดไว้ [5] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2012): A4 (ไม่สามารถจัดกลุ่มว่าเป็น
สารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้) [2] 
แหล่งท่ีพบ กลูตาราลดีไฮด์มักพบใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น ใช้แช่ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ทนต่อความ
ร้อน (Heat-sensitive equipment) ซ่ึงเรียกกระบวนนี้ว่าการทําสเตอริไลส์แบบเย็น (Cold sterilization) [6-7] อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ท่ีนิยมนํามาทําให้ปลอดเชื้อด้วยวิธีนี้ เช่น กล้องส่องหลอดลม (Bronchoscope) กล้องส่องทางเดินอาหาร 
(Endoscope) อุปกรณ์ล้างไต (Dialysis instrument) อุปกรณ์ผ่าตัด (Surgical instrument) ขวดใส่สายดูดระบาย (Suction 
bottle) อุปกรณ์ตรวจทาง หู คอ จมูก (Ear, nose, and throat instrument) เป็นต้น [6], ใช้รักษาสภาพเนื้อเย่ือ (Tissue 
fixative) ในห้องปฏิบัติการทางเนื้อเยื่อวิทยา (Histology) และพยาธิวิทยา (Pathology), เป็นส่วนผสมของนํ้ายาล้างและ
รักษาสภาพ (Developer and fixer) ของฟิล์มเอกซเรย์ (X-ray film) บางสูตรท่ีใช้ในแผนกรังสี [6-7] ใช้เป็นยารักษาอาการ
เหงื่อออกมากผิดปกติ (Hyperhidrosis) และยารักษาหูด (Wart) [7] กลูตาราลดีไฮด์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์นั้น มัก
อยู่ในรูปสารละลายเจือจางในน้ํา (Water solution) โดยสามารถพบความเข้มข้นได้ในช่วง 1 – 50 % [6] แต่ท่ีพบใช้บ่อยจะมี
ความเข้มข้นอยู่ท่ีประมาณ 2 – 3 % [7-8] การใช้ในบางสูตร เช่น การใช้เพ่ือแช่ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาจต้องทําการ 
“Activation” คือการเติมสารละลายด่าง (Alkali) เช่น กลุ่มไบคาร์บอเนต (Bicarbonate) ลงไปผสม เพ่ือให้สารละลายกลูตา
ราลดีไฮด์เปลี่ยนจากฤทธิ์เป็นกรดกลายเป็นด่างเล็กน้อย บางคร้ังจะเปลี่ยนสีไปด้วย เช่น จากใสไม่มีสีกลายเป็นใสสีเขียวออกฟ้า 
สารละลายท่ีใช้ทําการ “Activation” นั้นมักจะแถมมาพร้อมกับสารละลายกลูตาราลดีไฮด์เม่ือซ้ือ สารละลายกลูตาราลดีไฮด์ท่ี
ยังไม่ได้ทําการ “Activation” จะเรียกว่า “Unactivated glutaraldehyde” และเม่ือทําการ “Activation” แล้วจะเรียกว่า 
“Activated glutaraldehyde” นอกจากในอุตสาหกรรมทางการแพทย์แล้ว ยังพบการใช้กลูตาราลดีไฮด์ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้
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ด้วย [7-8] เช่น ใช้เป็นสารในการฟอกหนัง (Leather tanning), เป็นสารตัวกลางในอุตสาหกรรมเคมี (Chemical intermediate), 
เป็นสารฆ่าเชื้อและกําจัดศัตรูพืช เช่น ฆ่าตะไคร่น้ํา (Algaecide) ฆ่าแบคทีเรีย (Bactericide) ฆ่าเชื้อรา (Fungicide) [8], ใช้เป็น
สารตัวเชื่อมทางเคมี (Linking material) ของสารกลุ่มโปรตีน (Protein) และโพลีไฮดรอกซี (Polyhydroxy) [7-8], ใช้ผสมอยู่ใน
เคร่ืองสําอาง (Cosmetic) และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ํา (Toiletry) [7], น้ํายารักษาศพ (Embalming fluid) [8], ใช้เป็นน้ํายาพ่น
ฆ่าเชื้อในโรงเลี้ยงสัตว์ปีก (Poultry house fogging) และงานรักษาความสะอาดอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมการเกษตร [8], ใช้ในการ
ปรับสภาพน้ํา (Water treatment) [8], ใช้ในการรักษาสภาพอุปกรณ์พวกแท็งค์และท่อ (Tank and pipeline) ในอุตสาหกรรม
น้ํามันและแก๊ส (Oil and gas) [8] เป็นต้น 
กลไกการก่อโรค การเกิดพิษของกลูตาราลดีไฮด์นั้นเกิดจากฤทธ์ิก่อความระคายเคืองอย่างรุนแรง (Highly irritating) [9] ท้ัง
ต่อผิวหนัง เย่ือบุตา เย่ือบุทางเดินหายใจ เย่ือบุช่องปากและทางเดินอาหาร [8] 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน กลูตาราลดีไฮด์อยู่ในรูปสารละลายจึงอาจเกิดอุบัติเหตุจากการหกรดหรือกระเด็นใส่ร่างกาย
ในปริมาณมากได้ พึงระลึกไว้เสมอว่าสารละลายนี้สามารถระเหยได้จึงเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการหายใจได้ด้วย การเข้าไป
ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องใส่ชุดป้องกันท่ีเหมาะสม เช่น ใส่ถุงมือ แว่นตา และชุดป้องกันสารเคมี ใส่หน้ากากป้องกัน
สารเคมี หากสถานการณ์มีความเสี่ยงสูง เช่น การรั่วไหลจากรถขนส่งในปริมาณมาก อาจต้องใส่ชุดป้องกันแบบที่มีถังบรรจุ
อากาศในตัว (Self-contained breathing apparatus; SCBA) 
อาการทางคลินิก  
 อาการเฉียบพลัน เม่ือสูดดมหรือสัมผัสไอระเหยทําให้เกิดอาการ แสบจมูก แสบคอ น้ํามูกไหล เลือดกําเดาไหล หายใจ

ลําบาก แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด (Wheezing) เกิดหอบหืดจากการทํางาน (Occupational asthma) แสบตา เย่ือบุ
ตาระคายเคือง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ [6] โดยเคยมีรายงานพบอาการระบบทางเดินหายใจได้ในบุคลากรทาง
การแพทย์ เช่น พยาบาลท่ีทํางานในห้องส่องกล้อง (Endoscopy nurse), พยาบาลตําแหน่งหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้กลูตาราล
ดีไฮด์ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์, และบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีล้างฟิล์มเอกซเรย์ท่ีทํางานอยู่ในห้องมืด (Darkroom) [7,10] รายงาน
ฉบับหนึ่งในปี ค.ศ. 1995 [10] รายงานถึงบุคลากรทางการแพทย์จํานวน 8 รายที่ทํางานสัมผัสกลูตาราลดีไฮด์ในการทํางาน 
โดยมีระยะเวลาการสัมผัสอยู่ในช่วง 6 เดือน – 23 ปี สามารถยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดจากการทํางานสัมผัสกลูตา
ราลดีไฮด์ได้ชัดเจนถึง 7 ใน 8 ราย และสงสัยแต่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจนจํานวน 1 ราย ในรายที่วินิจฉัยได้ชัดเจน ทําการ
วินิจฉัยโดยการตรวจ Serial peak expiratory flow (Serial PEF) พบลักษณะท่ีเข้าได้กับโรคหอบหืดจากการทํางานทุกราย 
และเม่ือทําการตรวจ Specific inhalation challenge test ด้วยสารกลูตาราลดีไฮด์เป็นการยืนยัน พบผลเป็นบวกทุกราย
เช่นกัน [10] สําหรับการสัมผัสทางผิวหนัง ท่ีความเข้มข้นสงูมากๆ (เช่น สารละลายความเข้มข้น 50 %) อาจทําให้เกิดผิวหนัง
แสบไหม้ บวมแดง และเกิดเนื้อตายได้ [7] ท่ีความเข้มข้นตํ่าลงมา (เช่น สารละลายความเข้มข้นไม่เกิน 10 %) จะทําให้เกิด
ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล (Tanning or brown discoloration) ระคายเคือง (Irritation) และผื่นผิวหนังอักเสบ (Contact 
dermatitis) [7] อาการผื่นผิวหนังอักเสบ จะทําให้เกิดรอยแดง คัน นอกจากจะเกิดจากฤทธ์ิระคายเคืองของกลูตาราลดีไฮด์
แล้ว ยังมีรายงานผู้ป่วยหลายรายที่พบว่า ผื่นท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานสัมผัสกลูตาราลดีไฮด์นั้นเป็นผื่นแพ้ (Allergic contact 
dermatitis) ยืนยันได้โดยทําการตรวจ Skin patch test โดยทําการทดสอบด้วยสารละลายกลูตาราลดีไฮด์ 1 % ในน้ําแล้ว
พบผลบวก (Positive) [7,11-12] ผลของกลูตาราลดีไฮด์ต่อผิวหนังยังอาจทําให้เกิดอาการลมพิษ (Hives) [6] และอาการ
ระคายเคืองจากการแพ้แสง (Photosensitization) ได้ด้วย [7] รายงานการสัมผัสทางผิวหนังในปริมาณค่อนข้างมาก
รายงานหนึ่งในปี ค.ศ. 2001 [13] ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุสารละลายกลูตาราลดีไฮด์ประมาณ 100 มิลลิลิตร หกรดใบหน้า
ของเด็กชายอายุ 8 ปีที่กําลังทําการผ่าตัดอยู่ ทําให้เด็กเกิดอาการไข้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) หายใจเร็ว 
(Tachypnea) และปอดอักเสบจากสารเคมี (Chemical pneumonitis) ภายในวันท่ีเกิดเหตุ แต่สามารถหายได้เป็นปกติ
ภายในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ผลต่อระบบทางเดินอาหาร มีรายงานผู้ป่วยท่ีทําการส่องกล้องลําไส้ใหญ่ (Colonoscopy) 
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ได้รับกลูตาราลดีไฮด์จากการตกค้างอยู่ท่ีพ้ืนผิว (Surface) และในท่อของกล้องส่อง (Endoscope channel) แล้วเกิดภาวะ
ลําไส้ใหญ่อักเสบจากกลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde colitis) ขึ้นหลายราย [14-15] อาการของโรคนี้จะทําให้ปวด
ท้องน้อย มีไข้ และอุจจาระเป็นมูกเลือด เกิดภายหลังจากส่องกล้องทางลําไส้ใหญ่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เป็นแล้วอาการ
มักหายได้เอง [14-15] 

 อาการระยะยาว ไม่มีหลักฐานท่ีบ่งชี้อย่างชัดเจนว่ากลูตาราลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ [8] และไม่มีหลักฐานยืนยัน
ว่าการได้รับสารนี้ในหญิงต้ังครรภ์จะทําให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์เม่ือแรกคลอด (Birth defect) [8] 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในการวินิจฉัยภาวะพิษจากกลูตาราลดีไฮด์นั้น การซักประวัติการสัมผัสกลูตาราลดีไฮด์เป็นสิ่งท่ี
มีประโยชน์มากท่ีสุด การตรวจร่างกายตามประวัติ (เช่น ฟังปอด ดูผื่นผิวหนังอักเสบ ดูเย่ือบุตา) การดูตัวอย่างสารเคมีท่ีสัมผัส 
การดูสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการพิจารณาผลตรวจวัดระดับกลูตาราลดีไฮด์ในสถานท่ีทํางาน (ถ้ามี) เป็นสิ่งท่ีช่วยใน
การวินิจฉัยได้มากเช่นกัน ผู้ป่วยท่ีสงสัยภาวะหอบหืดจากการทํางาน ควรให้ทํา Serial peak expiratory flow หรือทําการ
ตรวจสไปโรเมตรีย์ (Spirometry) ท้ังก่อนและหลังจากการทํางานเพื่อยืนยันการวินิจฉัย การทํา Specific inhalation challenge 
test ด้วยสารกลูตาราลดีไฮด์ และการทํา Bronchial challenge test เป็นการตรวจท่ีค่อนข้างอันตราย ไม่ควรทําถ้าไม่จําเป็น 
(ส่วนใหญ่จะสามารถวินิจฉัยโรคได้จากการซักประวัติการทํางาน, การตรวจร่างกาย, การทํา Serial peak expiratory flow หรือ 
Spirometry ก่อนและหลังจากการทํางาน, รวมถึงการทดลองให้หยุดหรือเปล่ียนงานแล้วอาการดีข้ึน เหล่านี้อยู่แล้ว) หากต้องการ
จะทําเพ่ือการศึกษา ควรให้ทําโดยอายุรแพทย์โรคทรวงอกเท่านั้น การตรวจภาพรังสีทรวงอก (Chest film) จะทําเพ่ือคัดกรอง
แยกโรคทางปอดอ่ืนๆ ออกจากโรคหอบหืด หรือทําในกรณีสงสัยภาวะปอดอักเสบจากสารเคมี เช่น สูดดมกลูตาราลดีไฮด์เข้าไป
ปริมาณมาก ถูกสารละลายหกรดจมูกและใบหน้า แล้วมีอาการเข้าได้ เช่น มีไข้ หอบเหนื่อย หายใจลําบาก ในกรณีสงสัยผื่นแพ้
จากกลูตาราลดีไฮด์ อาจทดลองให้ใส่ถุงมือป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ หรือทดลองให้หยุดหรือเปล่ียนงาน แล้วดูว่าอาการดีข้ึนหรือไม่
ก็จะช่วยในการวินิจฉัยได้มาก หากต้องการการวินิจฉัยในระดับยืนยัน ควรส่งพบอายุรแพทย์โรคผิวหนังผู้เชี่ยวชาญด้านผื่นแพ้
สัมผัสเพ่ือทําการตรวจ Skin patch test 
การดูแลรักษา  
 การปฐมพยาบาล กรณีสารเคมีร่ัวไหลหรือหกรดปริมาณมาก นําผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วท่ีสุด ให้อยู่ในท่ีอากาศ

ถ่ายเท ถอดเสื้อผ้าออก ล้างตัวด้วยน้ําเปล่าให้มากท่ีสุด ถ้าเข้าตาให้ทําการล้างตาด้วย สังเกตสัญญาณชีพ ใส่ท่อช่วยหายใจ
ถ้าไม่หายใจ ให้ออกซิเจนเสริม ทําการกู้ชีพถ้ามีภาวะหัวใจหยุดเต้น รีบส่งห้องฉุกเฉนิ 

 การรักษา (1.) กรณีสารเคมีร่ัวไหลหรือหกรดปริมาณมาก ทําการล้างตัว ตรวจสัญญาณชีพ ทําการกู้ชีพถ้ามีภาวะหัวใจ
หยุดเต้น ให้ออกซิเจนเสริม รักษาประคับประคองตามอาการ ถ่ายภาพรังสีทรวงอกและเฝ้าระวังภาวะปอดอักเสบจาก
สารเคมี ถ้ามีประวัติสูดดมไอระเหยเข้าไปในปริมาณมาก หรือหกรดจมูกและใบหน้า ตรวจดวงตาถ้ามีประวัติกระเด็นเข้าตา 
ส่งพบจักษุแพทย์ถ้ามีภาวะเย่ือบุตาอักเสบมาก ตรวจผิวหนังถ้ามีการหกรดผิวหนัง อาจทําให้เกิดแผลไหม้ เนื้อตาย (ถ้า
สารละลายท่ีหกรดมีความเข้มข้นสูง) หรืออาจเกิดผื่นผิวหนังอักเสบได้ (2.) กรณีเกิดอาการระคายเคือง เช่น ระคายเคือง
ผิวหนัง แสบตา แสบจมูก น้ํามูกไหล ในขณะทํางาน การรักษาท่ีดีท่ีสุดคือตรวจสภาพของสถานท่ีทํางาน แล้วทําการควบคุม
ทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อลดระดับการสัมผัสสารละลายและไอระเหย อาการที่เกิดขึ้นถ้าเป็นมากควรให้ยารักษาตาม
อาการ (3.) กรณีโรคหอบหืดจากการทํางาน การรักษาท่ีดีท่ีสุดคือให้ผู้ป่วยเปลี่ยนงาน มักจะทําให้อาการดีขึ้น ให้ยาพ่น
ขยายหลอดลมและลดการอักเสบของหลอดลมเพ่ือรักษาอาการท่ีเกิดข้ึนแล้ว ควรทําการควบคุมทางด้านอาชีวอนามัยเพ่ือ
ลดการสัมผัสในเพ่ือนร่วมงานของผู้ป่วยคนอ่ืนๆ ด้วย (4.) กรณีผื่นผิวหนังอักเสบ ให้ยาทาสเตียรอยด์เพ่ือลดการอักเสบของ
ผื่นท่ีเกิดข้ึน ทําการป้องกันการสัมผัสของผิวหนังกับสารละลายโดยตรงโดยการใส่ถุงมือและผ้ากันเปื้อน ถุงมือท่ีใช้ควรเป็น
ถุงมือท่ีผลิตจาก Nitrile rubber หรือ Butyl rubber จึงจะป้องกันการสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ [6] ถุงมือท่ีผลิตจาก
น้ํายางธรรมชาติ (Latex gloves) นั้นไม่แนะนําให้ใช้ในการทํางานกับกลูตาราลดีไฮด์ [6] 
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การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันอาการผิดปกติจากกลูตาราลดีไฮด์ท่ีดีท่ีสุดคือการลดการสัมผัส โดยใช้การควบคุมทางด้าน
อาชีวอนามัย การป้องกันในกรณีใช้กลูตาราลดีไฮด์เพ่ือฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ควรใช้ในปริมาณเท่าท่ีจําเป็น ใช้ในความ
เข้มข้นตามท่ีบริษัทผู้ผลิตกําหนด ปิดฝาภาชนะท่ีบรรจุสารละลายกลูตาราลดีไฮด์ไว้เสมอ ใช้สารละลายในสภาพท่ีเย็นเพ่ือลด
การระเหย ติดต้ังระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี (Local exhaust ventilation) หรือตู้ดูดอากาศ (Fume hood) ให้กับอ่างบรรจุ
สารละลายกลูตาราลดีไฮด์ สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน แว่นตากันกระเด็น หน้ากากป้องกันสารเคมี 
เม่ือทํางานกับกลูตาราลดีไฮด์ ล้างมือหลังการทํางานกับกลูตาราลดีไฮด์แล้ว (ล้างท้ังในขณะท่ีใส่ถุงมือและหลังจากถอดถุงมือ) 
เป็นต้น [6] การใช้เคร่ืองล้างกล้องส่องอัตโนมัติ (Automated endoscope washing machine) เป็นวิธีท่ีใช้งบประมาณ แต่
เชื่อว่าจะช่วยให้ลดการสัมผัสลงได้ [7] อย่างไรก็ตามเคยมีรายงานว่าการใช้เครื่องล้างอัตโนมัติอาจทําให้บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วยสัมผัสกลูตาราลดีไฮด์มากขึ้นได้เช่นกัน [16] ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากเคร่ืองออกแบบไม่ดีหรือเกิดจากการใช้งานท่ีไม่ถูก
วิธี [16-17] การป้องกันในกรณีใช้กลูตาราลดีไฮด์เพื่อล้างฟิล์มเอกซเรย์ ควรใช้เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ (Automatic film 
processor) เพ่ือลดการสัมผัส และติดต้ังระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี [7] การป้องกันผู้ป่วยไม่ให้เกิดภาวะลําไส้ใหญ่อักเสบ
จากกลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde colitis) ทําได้โดยเตรียมสารละลายกลูตาราลดีไฮด์ตามวิธีท่ีบริษัทผู้ผลิตกําหนด เพ่ือ
ไม่ให้สารละลายกลูตาราลดีไฮด์ท่ีใช้มีความเข้มข้นมากเกินไป [15] และทําความสะอาดกล้องส่องด้วยวิธีการตามท่ีบริษัทผู้ผลิต
กําหนด เช่น ใส่ใจในข้ันตอนการล้างด้วยน้ํา (Rinsing) หากใช้เคร่ืองล้างกล้องส่องอัตโนมัติจะต้องใช้อย่างถูกวิธีและตรวจสอบ
ระบบของเคร่ืองล้างให้อยู่ในสภาพดีเสมอ [15] สําหรับการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมการทํางาน ควรตรวจวัดระดับสารเคมีใน
บริเวณท่ีทํางานสม่ําเสมอ และควบคุมไม่ให้เกิดค่ามาตรฐาน การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ควรทําการสอบถามอาการผิดปกติจาก
พนักงานเป็นระยะ เช่น อาการแสบตา แสบจมูก น้ํามูกไหล หายใจลําบาก หายใจมีเสียงหวีด เกิดผื่น หากรายใดมีอาการชัดเจน 
เช่น มีอาการคล้ายหอบหืด หรือเกิดผื่นผิวหนังอักเสบ ควรส่งพบแพทย์เพ่ือทําการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป 
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Glyphosate 
เรียบเรียงโดย พญ.นภัค ด้วงจุมพล 
วันท่ีเผยแพร่ 10 มีนาคม 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 สิงหาคม 2561 
 
ชื่อ Glyphosate ||||| ชื่ออื่น N-(Phosphonomethyl)glycine, 2-[(Phosphonomethyl)amino] acetic acid, (Carboxy-
methylamino)methylphosphonic acid, Phosphonomethylamino-acetic acid, Roundup, Sonic, Spasor, Sting, 
Tumbleweed, Ranger, Landmaster 
สูตรโมเลกุล C3H8NO5P ||||| น้ําหนักโมเลกุล 169.07 ||||| CAS Number 1071-83-6 ||||| UN Number ไม่มี 
ลักษณะทางกายภาพ ของแข็ง เป็นผงคริสตัลใสหรือสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว 
คําอธิบาย ไกลโฟเสต (Glyphosate) เป็นสารเคมีในกลุ่มสารปราบวัชพืช (Herbicide) ท่ีค่อนข้างได้รับความนิยมในการใช้ใน
ปัจจุบัน ไกลโฟเสตมีขายในชื่อทางการค้าต่างๆ เช่น ราวด์อัพ (Roundup) พิษของไกลโฟเสตต่อมนุษย์จัดว่าค่อนข้างน้อยเม่ือ
เทียบกับสารปราบวัชพืชตัวอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นพิษจากการระคายเคืองเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการกินเพ่ือจงใจฆ่าตัวตายหรือ
กินโดยบังเอิญเข้าไปในปริมาณมาก ก็สามารถทําให้เสียชีวิตได้เช่นกัน [1] 
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทํางาน ACGIH TLV (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] ||||| NIOSH REL: ไม่ได้กําหนดไว้ [3] ||||| OSHA 
PEL: ไม่ได้กําหนดไว้ [3] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
(พ.ศ. 2560): ไม่ได้กําหนดไว้ [4] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: Group 2A (น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) [5] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2016): 
ไม่ได้กําหนดไว้ [2] 
แหล่งท่ีพบ ไกลโฟเสตใช้ในการกําจัดวัชพืชท่ีไม่ต้องการ ออกจากแปลงพืชผลทางการเกษตร รวมท้ังตามสวนสาธารณะบาง
แห่ง และสวนตกแต่งภายในบ้าน คุณสมบัติกําจัดวัชพืชของไกลโฟเสตค่อนข้างดี เพราะได้ผลท้ังกับพืชพวกหญ้า พืชดอก 
ต้นไม้ รวมถึงพืชน้ํา ในระยะหลังบริษัทผู้ผลิตพืชบางแห่งทําการตกแต่งพันธุกรรมพืชผลทางการเกษตรบางชนิด เช่น ถ่ัวเหลือง 
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ให้มีความทนทานต่อฤทธ์ิของไกลโฟเสต ทําให้เม่ือพ่นสารเคมีไปแล้วพืชผลเหล่านี้จะไม่ตายตามวัชพืชไป
ด้วย แนวโน้มการใช้ไกลโฟเสตในปัจจุบันจึงย่ิงมีเพ่ิมข้ึน [6] ไกลโฟเสตท่ีมีขายส่วนใหญ่อยู่ในรูปสารละลายของเกลือไกลโฟเสต 
ความเข้มข้น 0.5 – 41 % ผสมกับสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เช่น โพลีออกซีเอทิลอีนีเอมีน (Polyoxyethyleneamine; 
POEA) สารลดแรงตึงผิวนี้มีความเป็นพิษต่อมนุษย์ 
กลไกการก่อโรค กลไกการก่อโรคในรายละเอียดค่อนข้างสลับซับซ้อน มีสมมติฐานอยู่ 2 – 3 กรณีในการก่อโรค คือเชื่อว่า (1.) 
อาการพิษอาจเกิดจากสารลดแรงตึงผิวท่ีใส่ผสมอยู่ในสารละลายไกลโฟเสต ไปออกฤทธ์ิรบกวนการเต้นของหัวใจ และเพ่ิมความ
ต้านทานของหลอดเลือดในปอด (2.) ไกลโฟเสตหรือสารลดแรงตึงผิว อาจไปยับย้ังกระบวนการ Oxidative phosphorylation 
ของไมโตรคอนเดรีย ทําให้เกิดอาการพิษข้ึนมา (3.) ไกลโฟเสตแม้ว่าจะเป็นสารท่ีมีฟอสฟอรัสในโมเลกุล แต่ไม่ออกฤทธ์ิยับย้ัง
การทํางานของเอนไซม์ Acetylcholinesterase [6] 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากอยู่ในรูปของสาระลาย มีโอกาสท่ีจะร่ัวไหลออกไปในวงกว้างได้ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ควรอพยพบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องออกจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุ การเข้าไปช่วยเหลอืผู้ป่วย หากปริมาณการหกรดไม่มาก ให้รีบล้างตัวแล้ว
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นําส่งโรงพยาบาล กรณีร่ัวไหลปริมาณมาก การเข้าไปช่วยเหลืออาจต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม ใส่ชุดป้องกันสารเคมี ถุง
มือ แว่นตานิรภัย และอาจต้องใช้ชุดป้องกันแบบท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว (Self-contained breathing apparatus; SCBA) 
ถ้าเห็นว่าสถานการณ์อาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าช่วยเหลือได้ เช่น ร่ัวไหลจนมีไอระเหยปริมาณมาก หรือเกิดเพลิงไหม้ข้ึน 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน ทางเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากของไกลโฟเสตท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือทางการกิน ไม่ว่าจะกินโดยบังเอิญหรือ

การจงใจกินฆ่าตัวตายก็ตาม ไกลโฟเสตดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ไม่ดีนัก ส่วนการสูดหายใจเข้าไปพบไม่บ่อยแต่สามารถก่อพิษ
ได้ การสัมผัสทางผิวหนังและดวงตา จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองเป็นส่วนใหญ่ คือทําให้ เคืองตา แสบตา แสบผิวหนัง 
การสูดหายใจทําให้ระคายเคืองเช่นกัน คือทําให้ แสบคอ แสบจมูก ไอ แน่นหน้าอก การกินเข้าไปถ้าปริมาณมากทําให้
ตายได้ อาการมีต้ังแต่ แสบในปากและคอ แสบท้อง ปวดท้องตรงลิ้นปี่ กลืนลําบาก คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายท้อง แผลท่ีเย่ือบุ
ในปาก และทางเดินอาหาร อาการต่อหัวใจ อาจกระตุ้นให้หัวใจเต้นผิดปกติ เช่น แบบ Sinus tachycardia, Nonspecific 
ST-T wave change, ไปจนถึง Ventricular tachycardia อาจกดหัวใจจนเกิด Cardiogenic shock อาการต่อระบบ
หายใจ ทําให้การหายใจล้มเหลว ซ่ึงอาจเกิดจากภาวะปอดอักเสบจากการสําลัก หรือจากภาวะปอดบวมน้ํา ในบางรายท่ี
อาการรุนแรงอาจพบ ซึมลง สับสน หมดสติ ชัก บางรายพบ การทํางานของตับและไตผิดปกติ ระดับอะไมเลส (Amylase) 
สูงข้ึน มีไข้ เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลสูง ม่านตาขยาย โพแทสเซียมในเลือดสูงได้ ภาวะท่ีพบบ่อยอย่างหนึ่งก็คือ ภาวะเลือด
เป็นกรด (Metabolic acidosis) ในรายที่อาการรุนแรงมาก จะเสียชีวิตได้จากระบบหายใจและหัวใจท่ีล้มเหลว 

 อาการระยะยาว การสัมผัสระดับตํ่าในระยะยาว จะทําให้เกิดการระคายเคืองเฉพาะที่ มักเป็นแบบไม่รุนแรง การสัมผัสท่ี
ดวงตาจะทําให้เกิดระคายเย่ือบุตาและกระจกตา แต่โอกาสเกิดผลรุนแรงต่อดวงตานั้นมีน้อย การสัมผัสท่ีผิวหนัง ทําให้
แสบผิวหนัง โอกาสเกิดอาการรุนแรง เช่น ผิวหนังไหม้ มีน้อย  

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจระดับไกลโฟเสตในเลือดและปัสสาวะอาจไม่สามารถหาห้องปฏิบัติการส่งตรวจได้ง่าย
นัก และไม่มีความจําเป็นในการช่วยวินิจฉัยและรักษา การวินิจฉัยใช้การซักประวัติการสัมผัส โดยเฉพาะการกินสารเคมีชนิดนี้
มาเป็นหลัก ร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วมีอาการเข้าได้กับพิษ การตรวจอ่ืนท่ีจะช่วยในการรักษามากกว่าคือ การตรวจ
ภาพรังสีทรวงอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจระดับเกลือแร่ การตรวจระดับแก๊สในหลอดเลือดแดง การตรวจระดับ
ออกซิเจนจากปลายนิ้ว การตรวจการทํางานของตับและไต การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และการตรวจหาระดับ
สารพิษอ่ืนๆ ในร่างกายที่อาจพบร่วมด้วยได้ เช่น พาราควอต (Paraquat) เอทานอล (Ethanol) ในกรณีท่ีสงสัย เหล่านี้เป็นต้น 
การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล กรณีสูดดมหรือสัมผัสทางผิวหนัง ให้นําผู้ป่วยออกจากการสัมผัสให้เร็วท่ีสุด อยู่ในท่ีอาการถ่ายเท ให้

ออกซิเจน ทําการล้างตัวด้วยน้ําถ้ามีการปนเปื้อนมาก กรณีกลืนกิน ถ้าผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้บ้วนปากด้วยน้ํา ในรายที่มี
อาการมาก ให้สังเกตการหายใจ เปิดทางเดินหายใจและทําการช่วยหายใจ ถ้ามีภาวะหายใจล้มเหลว นําส่งโรงพยาบาล
โดยเร็วท่ีสุด 

 การรักษา การรักษาท่ีสําคัญท่ีสุดคือการรักษาประคับประคองอาการ ไม่มียาต้านพิษเป็นการเฉพาะสําหรับไกลโฟเสต (1.) 
ในเบื้องต้นให้ประเมินอาการผู้ป่วย ทําการช่วยหายใจถ้าไม่หายใจ ให้สารน้ําตามความเหมาะสม ให้ออกซิเจน ประเมิน
สัญญาณชีพ แก้ไขภาวะช็อก ชัก ระดับเกลือแร่ผิดปกติ หรือภาวะวิกฤตอ่ืนๆ ตามอาการท่ีเกิดข้ึน (2.) ในรายที่กินมา ถ้ากิน
ไปปริมาณน้อยมากหรือเป็นสารละลายสูตรท่ีเจือจางมากอาจเพียงสังเกตอาการก็พอ ถ้ากินไปมากและมาถึงโรงพยาบาล
เร็ว ให้ทําการใส่สายทางจมูก เพ่ือดูดน้ําในกระเพาะออก จากนั้นล้างท้อง (Lavage) ด้วยน้ําอุ่นหรือน้ําเกลือผ่านสายทาง
จมูกนี้ อาจจะช่วยลดโอกาสการดูดซึมพิษได้ แต่ไม่ควรทําการล้างท้องในรายที่สงสัยจะเกิดแผลในเยื่อบุทางเดินอาหาร 
เช่น ปวดท้องมาก มีแผลในช่องปากและคอ หากพบควรสังเกตอาการไว้ก่อน แล้วส่งปรึกษาอายุรแพทย์โรคทางเดิน
อาหารหรือศัลยแพทย์ มาทําการส่องกล้องตรวจภายในหลอดอาหารและกระเพาะอาหารต่อไป ส่วนการให้ผงถ่านกัมมันต์
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เพ่ือลดการดูดซึมจากทางเดินอาหารนั้นยังไม่มีข้อมูลถึงประสิทธิภาพที่ชัดเจน (3.) การเร่งการกําจัดออกจากร่างกายโดย
วิธีการอ่ืนๆ นั้นยังไม่มีข้อมูลมากนัก มีผู้เสนอทฤษฎีจากข้อมูลการรักษาผู้ป่วยจํานวน 2 รายว่า หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง 
เช่น ระบบหัวใจล้มเหลว ร่วมกับมีอาการไตวายด้วย การล้างไต (Hemodialysis) ตั้งแต่ระยะแรก อาจช่วยให้ผู้ป่วยมี
อาการดีข้ึนได้ [7] 

การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันพิษจากไกลโฟเสตท่ีดีท่ีสุดคือระมัดระวังไม่ให้ใครกินสารนี้เข้าไป เนื่องจากผู้ป่วยอาการ
รุนแรงเกือบท้ังหมดเกิดจากการกินสารนี้เข้าไปในปริมาณมาก ไม่ว่าจะโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม ควรเก็บสารเคมีนี้ไว้ในตู้เก็บ
ท่ีมิดชิด ปิดล็อก และทําการติดฉลากภาชนะให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันการหยิบกินด้วยความเข้าใจผิด ภาชนะท่ีใส่สารเคมีนี้แล้ว
ห้ามนําไปใช้ใส่อาหารหรือน้ําด่ืมโดยเด็ดขาด ล้างมือหลังจากการทํางานพ่นสารปราบวัชพืชและก่อนกินอาหารทุกคร้ัง การ
ป้องกันอ่ืนๆ ท่ีควรทําคือ ทําการฉีดพ่นในตําแหน่งเหนือลม ใช้ผ้าปิดจมูก ใส่ถุงมือ ใส่เสื้อแขนยาวและชุดปกปิดร่างกายที่
เหมาะสม การป้องกันการสัมผัสอีกวิธีหนึ่งท่ีเป็นไปได้คือ “ไม่ใช้” หรือ “ลดการใช้” สารปราบวัชพืชลง ใช้เท่าท่ีจําเป็นเท่านั้น 
สําหรับการเฝ้าระวังท่ีควรทําคือ หม่ันสังเกตอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนเม่ือทํางานกับสารเคมีชนิดนี้ ถ้ามีอาการ เช่น แสบเคืองตา 
แสบเคืองผิวหนัง แสบจมูก แสบคอ แน่นหน้าอก หลังจากการใช้สารเคมีนี้บ่อยๆ ควรไปพบแพทย์  
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Iron 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 16 เมษายน 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2561 
 
ชื่อ เหล็ก (Iron) ||||| ชื่ออื่น Ferrum 
สัญลักษณ์อะตอม Fe ||||| น้ําหนักอะตอม 55.85 ||||| CAS number 7439-89-6 ||||| UN number 3089 
ลักษณะทางกายภาพ โลหะแข็งสีดําหรือเทา มีความแวววาว 
คําอธิบาย เหล็กเป็นโลหะท่ีมนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ท้ังอาคาร ยานพาหนะ และสิ่งของเครื่องใช้
รอบตัวเราหลายชนิด ทํามาจากเหล็กหรือโลหะผสมของเหล็กที่เรียกว่าเหล็กกล้า นอกจากนี้เหล็กยังเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อ
ร่างกาย ใช้ในการผลิตเม็ดเลือดแดง ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง การทํางานกับเหล็กนั้น หากได้รับฝุ่นหรือฟูมของเหล็กทางการ
สูดหายใจเข้าไปเป็นเวลานาน จะทําให้เกิดเป็นโรคปอดฝุ่นเหล็กได้ โดยโรคนี้ตรวจภาพรังสีทรวงอกจะพบจุดฝุ่นเหล็กจํานวน
มากในเนื้อปอด แต่มักไม่มีอาการ หรืออาจมีอาการหอบเหน่ือยเล็กน้อย สมรรถภาพปอดมักปกติ หรืออาจผิดปกติแบบจํากัด
การขยายตัวเล็กน้อย นอกจากนี้ความเป็นพิษจากเหล็กยังเกิดในกรณีอ่ืนๆ อีก เช่น การได้รับเหล็กเกินขนาดจากการกินยาเหล็ก
อัดเม็ด ภาวะเหล็กเกินในร่างกายเนื่องจากป่วยเป็นโรคหรือได้รับเลือดบ่อย และการขาดธาตุเหล็ก 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2016): Iron oxide (Fe2O3) TWA = 5 mg/m3 [1] ||||| NIOSH REL: Iron 
oxide dust and fume (as Fe) TWA = 5 mg/m3, IDLH = 2,500 mg/m3 (as Fe) [2] ||||| OSHA PEL: Iron oxide dust 
and fume (as Fe) TWA = 10 mg/m3 [2] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของ
สารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): ไม่ได้กําหนดไว้ [3] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [1] ||||| ค่ามาตรฐานในการเฝ้าระวังโรคพิษจากฝุ่นหรือฟูม
เหล็กในร่างกายคนทํางาน ยังไม่มีองค์กรท่ีน่าเชื่อถือองค์กรใด รวมถึงองค์กร ACGIH ทําการกําหนดไว้ การตรวจระดับเหล็กใน
เลอืด (Serum iron) สามารถทําได้ โดยเป็นการวัดปริมาณเหล็กในเลือดท่ีจับอยู่กับโปรตีนทรานสเฟอริน (Transferrin) แต่ใช้
สําหรับประเมินภาวะขาดเหล็กในคนเป็นโรคโลหิตจาง หรือภาวะเหล็กเกินในคนเป็นโรคพิษจากเหล็ก ในกรณีของโรคโลหิตจาง
แพทย์มักจะตรวจร่วมกับการตรวจ Total iron-binding capacity (TIBC) และ Transferrin saturation เพ่ือใช้ในการแยกโรค 
เนื่องจากเหล็กเป็นแร่ธาตุจําเป็นต่อร่างกาย ในคนท่ัวไปจะพบเหล็กอยู่ในร่างกายเป็นปกติอยู่แล้ว การตรวจระดับเหล็กในเลือด
จึงไม่มีประโยชน์ในการใช้เฝ้าระวังโรคปอดฝุ่นเหล็กในคนทํางาน 
การก่อมะเร็ง ตัวฝุ่นหรือฟูมเหล็กนั้น องค์กร IARC ไม่ได้ทําการประเมินไว้ แต่การทํางานในกระบวนการหลอมเหล็กและ
เหล็กกล้ามีการประเมินไว้ โดย IARC Classification: Occupational exposures during iron and steel founding = 
Group 1 (ยืนยันว่าเป็นกิจกรรมท่ีก่อมะเร็งปอดในมนุษย์) [4] ||||| ACGIH Carcinogenicity: Iron oxide (Fe2O3) = A4 (ไม่
สามารถจัดกลุ่มว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้) [1] 
แหล่งท่ีพบ เหล็กเป็นธาตุโลหะท่ีพบอยู่ท่ัวไปบนพ้ืนผิวโลก ส่วนใหญ่เหล็กในธรรมชาติจะไม่อยู่ในรูปโลหะบริสุทธ์ิ แต่จะพบใน
รูปออกไซด์ สินแร่ท่ีมีเหล็กมาก เช่น ฮีมาไทต์ (Hematite) และแมกนีไทต์ (Magnetite) เป็นต้น นอกจากท่ีพ้ืนผิวโลกแล้ว ยัง
พบเหล็กในรูปโลหะผสมกับนิกเกิลในหินอุกกาบาต และเชื่อกันว่าแกนโลกนั้นก็เป็นแร่เหล็กหลอมเหลว หลังจากการถูกขุด
ขึ้นมาหลอมแล้ว เหล็กจะถูกใช้ทั้งในรูปแร่เหล็กบริสุทธิ์ และในรูปโลหะผสมของเหล็กกับโลหะอื่นๆ และธาตุคาร์บอน ซึ่ง
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เรียกว่าเหล็กกล้า (Steel) เหล็กกล้าจะมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานมากกว่าเหล็กบริสุทธ์ิ มนุษย์นําเหล็กและเหล็กกล้ามาใช้ทํา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย จัดว่าเป็นโลหะท่ีถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมมากท่ีสุดแล้ว เช่น ใช้ในงานก่อสร้าง ทําส่วนประกอบ
ของอาคาร ทําเคร่ืองมือช่าง ทําเคร่ืองจักร ทํารถยนต์และพาหนะอ่ืนๆ ทําโครงสร้างเรือ ทําสะพาน ทําสายเคเบิล ทํา
โครงสร้างของเครื่องบิน ทําเคร่ืองครัว เตาอบ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองประดับ กลอนประตู ลูกบิด ชิ้นส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองดนตรี ของเล่น โซ่ ร้ัวบ้าน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ธาตุเหล็กยังพบในอาหารหลายชนิด เช่น เนื้อ
แดง หอย ตับ ผักใบเขียว ถ่ัว เต้าหู้ พบปนเปื้อนเป็นปริมาณน้อยๆ ในสิ่งแวดล้อมและนํ้าด่ืม สําหรับในร่างกายนั้นเหล็กเป็นแร่
ธาตุสําคัญท่ีร่างกายต้องการ (Essential element) เนื่องจากต้องใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดง เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบิน 
ไมโอโกลบิน เอนไซม์หลายชนิดในกลุ่ม Heme enzyme, Metalloflavoprotein enzyme, Mitochondrial enzyme เหล็ก
อัดเม็ดในรูปเฟอรัสซัลเฟต (Ferrous sulfate) และเฟอรัสฟูมาเรต (Ferrous fumarate) ใช้เป็นยารักษาโรคโลหิตจางและยา
บํารุงในคนต้ังครรภ์ ในธรรมชาติแร่เหล็กจะพบได้บ่อยใน 2 รูป คือเฟอรัส (Ferrous; Fe2+) กับเฟอริก (Ferric; Fe3+) เม่ือเป็น
ออกไซด์ก็จะเป็นเฟอรัสออกไซด์ (Ferrous oxide; FeO) กับเฟอริกออไซด์ (Ferric oxide; Fe2O3) ตามลําดับ ออกไซด์ของเหล็ก
นั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสนิมเหล็กนั่นเอง 
กลไกการก่อโรค การดูดซึมเหล็กเข้าสู่ร่างกายนั้น หลักๆ คือได้รับจากการกินอาหาร เหล็กดูดซึมจากลําไส้เข้าสู่กระแสเลือด 
ในกระแสเลือดเหล็กจะจับกับโปรตีนทรานสเฟอริน (Transferrin) ซ่ึงมีหน้าท่ีขนย้ายเหล็กไปเก็บไว้ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
เช่น ตับ ม้าม ไขกระดูก และอวัยวะเหล่านี้จะนําเหล็กไปสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบโปรตีนชนิดต่างๆ ประมาณการณ์กันว่า
คนแต่ละคนมีเหล็กอยู่ในร่างกาย 3 – 5 grams [5] โดยจะอยู่ในฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ท่ีเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือด
แดงมากท่ีสุด รองลงมาคือไมโอโกลบิน (Myoglobin) ในกล้ามเนื้อ ท่ีเหลือจะอยู่ในโปรตีนอ่ืนๆ เช่น เฟอริติน (Ferritin) และฮีโม
ซิเดอริน (Hemosiderin) โปรตีนอีกชนิดหนึ่งท่ีทําหน้าท่ีควบคุมระดับเหล็กในร่างกายคือเฮพซิดิน (Hepcidin) ซ่ึงสร้างจากตับ 
จะคอยยับย้ังการดูดซึมเหล็กจากลําไส้เข้าสู่ร่างกายถ้ามีการได้รับเข้ามามากเกินไป ส่วนการขับถ่ายเหล็กนั้นส่วนใหญ่ออกทาง
อุจจาระ ในการก่อพิษของเหล็กเกิดได้หลายกรณี ท้ังจาก (1.) การได้รับเหล็กเกินขนาดเนื่องจากการกินเข้าไป (2.) ได้รับจาก
การทํางาน ทําให้มีเหล็กไปสะสมอยู่ในร่างกายส่วนต่างๆ (3.) เกิดจากการมีเหล็กเกินเนื่องจากป่วยเป็นโรคหรือได้รับเลือดบ่อย 
(4.) เกิดเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก รายละเอียดของแต่ละกรณี ดังจะได้กล่าวต่อไป 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่มี เนื่องจากเป็นโลหะของแข็ง โอกาสร่ัวไหลแพร่กระจายไปในวงกว้างจึงมีได้น้อย 
อาการทางคลินิก  
 อาการเฉียบพลัน พิษเฉียบพลันของเหล็กนั้นเกิดจากการได้รับเหล็กเกินขนาดเข้าไป ซ่ึงช่องทางท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือการกิน

ยาเหล็กอัดเม็ดเข้าไปเกินขนาด พบได้บ่อยในเด็กเล็ก เนื่องจากยาเหล็กอัดเม็ดนั้นเป็นยาท่ีแพทย์สั่งให้ผู้ป่วยกินบ่อย เช่น 
ในคนเป็นโรคโลหิตจาง หรือคนต้ังครรภ์ บางคร้ังมีสีสันสดใส บางชนิดเคลือบน้ําตาลหรือช็อกโกแลต และคนท่ัวไปอาจ
รู้สึกว่าเป็นยาบํารุงน่าจะไม่อันตราย เด็กเล็กจึงมักหยิบมากินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่การกินเหล็กเข้าไปเกินขนาดน้ี 
พบว่าเป็นสาเหตุของการตายจากการได้รับสารพิษในเด็กท่ีพบบ่อยอย่างหนึ่งเลยทีเดียว [6] การใช้ขวดยาท่ีมีฝาแบบกัน
เด็กเปิด และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก เป็นวิธีท่ีจะลดโอกาสเกิดอันตรายได้ อาการของการได้รับเหล็กเกินจากการกินยาเหล็ก
อัดเม็ดเข้าไปนั้น เหล็กจะทําให้เกิดท้ังอาการกัดกร่อนเฉพาะท่ี และพิษต่อระบบร่างกาย โดยหลังจากกินเข้าไปไม่เกิน 1 – 
6 ชั่วโมง จะเกิดอาการพิษข้ึน เร่ิมจากกัดทางเดินอาหาร ทําให้อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด ขาดน้ํา ช็อก และอาจตายจาก
การขาดน้ํา แต่ถ้าพ้นระยะนี้มาได้จะเกิดอาการตามระบบคือ โคม่า ชัก เลือดเป็นกรด (Metabolic acidosis) การแข็งตัว
ของเลือดผิดปกติ (Coagulopathy) ตับวาย และตาย อาจพบการติดเชื้อ Yersinia enterocolitica ในกระแสเลือดได้ใน
บางรายด้วย เชื่อว่าถ้ากินธาตุเหล็กเข้าไปในขนาดเกิน 40 mg/kg จะอาการหนัก ถ้าเกิน 60 mg/kg จะตาย [6] ในรายที่
เกิดการกัดกร่อนทางเดินอาหารมากๆ ถ้ารอดชีวิตไปในระยะยาว อาจเกินการตีบตัวของทางเดินอาหารและภาวะทางเดิน
อาหารอุดกั้นได้ 
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 อาการระยะยาว อาการระยะยาวอาจเกิดได้จากหลายกรณีคือ (1.) การได้รับฝุ่นเหล็กจากการทํางาน ความจริงพิษจาก
เหล็กท่ีเกิดจากการทํางานนั้น ถือว่าเป็นโรคท่ีเกิดไม่บ่อยและมักไม่รุนแรง คือการสูดดมฝุ่นหรือฟูมของเหล็กเข้าไปใน
ปริมาณสูง เช่น ในคนทํางานหลอมเหล็ก เหมืองเหล็ก เชื่อมเหล็ก เม่ือสัมผัสเป็นระยะเวลานานหลายปีจะทําให้เกิดโรค
ปอดฝุ่นเหล็ก (Pulmonary siderosis) ข้ึน ซ่ึงจัดเป็นโรคในกลุ่มฝุ่นจับปอด (Pneumoconiosis) ชนิดหนึ่ง แต่มีความ
แตกต่างคือแม้จะพบในภาพถ่ายรังสีว่ามีจุดฝุ่นเหล็กในปอดจํานวนมาก แต่ผู้ป่วยก็มักไม่มีอาการหอบเหน่ือย ไม่เกิดพังผืด
ข้ึนในปอด ตรวจสมรรถภาพปอดมักปกติ [7] อย่างไรกต็ามในระยะหลังก็พบมีรายงานผู้ป่วยท่ีเป็นโรคปอดฝุ่นเหล็กแล้วมี
อาการหอบเหนื่อยอยู่เช่นกัน เนื้อปอดเกิดเป็นพังผืดขึ้น และตรวจสมรรถภาพปอดพบความผิดปกติแบบจํากัดการ
ขยายตัว [8-9]  พิษจากเหล็กท่ีเกิดจากการทํางานท่ีพบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ภาวะเหล็กเกินในลูกตาเนื่องจากมีเศษเหล็ก
กระเด็นเข้าตา ภาวะนี้เกิดจากการทํางานแล้วมีเศษเหล็ก เช่น เศษตะปู หรือเหล็กเจียรชิ้นงาน กระเด็นด้วยความเร็วสูงเข้า
ไปในตา ซ่ึงบางคร้ังคนทํางานอาจไม่รู้ตัวหรือเจ็บเล็กน้อย บางคร้ังรูเข้าอาจมองเห็นไม่ชัดเจนแต่เศษเหล็กฝังลึกเข้าไปใน
เนื้อเย่ือลูกตาได้ เม่ือเวลาผ่านไป 2 – 3 ปี เหล็กจะละลายออกมาในเนื้อเย่ือลูกตา เรียกภาวะนี้ว่า Siderosis bulbi [10-11] 
อาการจะทําให้จอประสาทตาเสื่อม (Retina degeneration) ตามัวลง จนถึงกับตาบอดได้ ทําให้เกิดต้อกระจก ทําให้เกิด
ต้อหิน ทําให้ม่านตาเปลี่ยนสีเป็นสีสนิมเหล็ก โรคน้ีจัดเป็นภาวะอันตรายที่ทําให้ตาบอด คนทํางานท่ีถูกเศษเหล็กกระเด็น
เข้าตาจึงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค้นหาภาวะนี้ทุกครั้ง (2.) การที่ร่างกายมีเหล็กเกินเนื่องจากป่วยเป็นโรค ซึ่งมีอยู่ 3 
กลุ่มย่อย [5] กลุ่มแรกเกิดจากเป็นโรค Hereditary hemochromatosis ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทําให้ลําไส้ดูดซึม
ธาตุเหล็กได้มากเกินปกติ กลุ่มท่ีสองเกิดจากได้รับธาตุเหล็กจากอาหาร หรือยา หรืออาหารเสริมท่ีมีส่วนผสมของธาตุเหล็ก
มากเกินไปเป็นประจํา กลุ่มที่สามคือเกิดเนื่องจากป่วยเป็นโรคโลหิตจางรุนแรงที่ต้องได้รับเลือดเป็นประจํา เช่น เป็น
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีพบค่อนข้างบ่อยในคนไทย [12] ทําให้ได้เหล็กเกินจากเลือดท่ีได้รับ (Transfusion 
siderosis) อาการของทั้ง 3 กลุ่ม โดยรวมจะคล้ายกัน คือจะเกิดภาวะเหล็กเกินในร่างกาย (Hemochromatosis) ไป
สะสมในอวัยวะต่างๆ เหล็กท่ีไปสะสมจํานวนมากจะเป็นฮีโมซิเดอริน (Hemosiderosis) อาการของภาวะเหล็กเกิน ถ้าไป
สะสมท่ีตับมากๆ จะทําให้ตับแข็ง ถ้าท่ีตับอ่อนจะทําให้เป็นเบาหวาน ถ้าท่ีหัวใจจะทําให้เกิดพังผืดในกล้ามเนื้อหัวใจ และ
หัวใจล้มเหลวตามมา ทําให้ตายได้ถ้าไม่รักษา (3.) อาการเนื่องจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก พบได้ในผู้อยู่ในภาวะขาดแคลน
อาหาร คนท่ีต้ังใจอดอาหารอย่างผิดปกติ อาการท่ีเกิดจะมีโลหิตจางแบบชนิดเม็ดเลือดแดงตัวเล็กและสีจาง (Microcytic 
hypochromic anemia) ถ้าเป็นเด็กจะโตช้า พัฒนาการล่าช้า สติปัญญาไม่ดี ในหญิงตั้งครรภ์จะทําให้บุตรออกมา
ผิดปกติ ทําให้ติดเชื้อง่าย ร่างกายอ่อนเพลีย 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (1.) กรณีกินยาเหล็กอัดเม็ดเกินขนาด ทําการตรวจวินิจฉัยโดยการซักประวัติ ซึ่งกรณีเป็นเด็ก 
ผู้ปกครองอาจทราบถ้าเห็นตอนกิน ดูอาเจียนอาจพบมีเม็ดยาออกมา การถ่ายภาพรังสีช่องท้องอาจพบเงาทึบของเม็ดยา 
อาการอาเจียน ท้องเสีย และช็อก ช่วยสนับสนุนการวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ตรวจดูระดับเม็ดเลือดขาวอาจ
สูงข้ึน ระดับน้ําตาลในเลือดอาจสูงข้ึน ตรวจระดับเกลือแร่และระดับแก๊สในหลอดเลือดแดงเพ่ือดูภาวะเลือดเป็นกรด ตรวจดู
การทํางานของตับ การแข็งตัวของเลือด การทํางานของไตเพ่ือดูผลกระทบ การตรวจระดับเหล็กในเลือด (Serum iron) ช่วยใน
การรักษา คือถ้าระดับเกิน 450 – 500 μg/dL มักมีอาการพิษเกิดข้ึน [6] การตรวจควรทําในช่วง 4 – 6 ชั่วโมงหลังกิน และ
ตรวจซํ้าอีกคร้ังในช่วง 6 – 12 ชั่วโมงหลังกิน เพราะบางรายระดับเหล็กในเลือดอาจข้ึนช้า เช่น รายที่กินยาเหล็กอัดเม็ดแบบ 
Sustained-release เข้าไป สําหรับการตรวจ Total iron-binding capacity (TIBC) นั้นไม่สัมพันธ์กับอาการพิษ ไม่มีประโยชน์
ในกรณีนี้ (2.) กรณีโรคปอดฝุ่นเหล็ก การตรวจท่ีได้ประโยชน์ท่ีสุดคือการตรวจภาพรังสีทรวงอก จะเห็นจุดฝุ่นเหล็กจํานวนมาก
ในเนื้อปอด ร่วมกับการซักประวัติอาชีพที่สัมผัสฝุ่นหรือฟูมของเหล็ก การตรวจสมรรถภาพปอดอาจปกติหรือผิดปกติแบบ
จํากัดการขยายตัว ส่วนกรณี Siderosis bulbi ตรวจโดยซักประวัติเศษเหล็กกระเด็นเข้าตา ตรวจตาดูร่องรอยของการบาดเจ็บ 
วัดสายตาดูความชัดเจนของการมองเห็น ถ้าสงสัยควรถ่ายภาพรังสีลูกตาเพ่ือดูว่ามีเงาโลหะอยู่ภายในหรือไม่ทุกราย (3.) กรณี
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ได้รับเหล็กเกินเนื่องจากป่วยเป็นโรคหรือได้รับเลือดบ่อย ควรตรวจดูระดับเฟอริตินในเลือด (Serum ferritin) จะเป็นการบ่งบอก
ภาวะเหล็กท่ีสะสมในร่างกายเกินได้คร่าวๆ คือถ้าระดับเฟอริตินเกิน 1,000 ng/ml จะถือว่ามีภาวะเหล็กเกินแล้ว [12] การตรวจ
อ่ืนท่ีอาจช่วยในการวินิจฉัย เช่น การตรวจเจาะชิ้นเนื้อตับเพ่ือมาตรวจหาระดับธาตุเหล็ก และการตรวจภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Magnetic resonance imaging; MRI) ของหัวใจเพ่ือดูปริมาณเหล็กท่ีสะสมอยู่ (4.) กรณีขาดธาตุเหล็ก ตรวจความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือด เพ่ือดูความรุนแรงของภาวะโลหิตจาง ย้อมสีเม็ดเลือดและส่องกล้องจุลทรรศน์ดูรูปร่างและขนาดของเม็ดเลือดแดง 
อาจตรวจ Serum iron, Total iron-binding capacity (TIBC) และ Transferrin saturation เพ่ือช่วยวินิจฉัยด้วย ถ้าเป็นภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก Serum iron และ Transferrin saturation จะตํ่า ส่วนค่า Total iron-binding capacity (TIBC) 
จะสูง 
การดูแลรักษา  
 การปฐมพยาบาล กรณีกินยาเหล็กอัดเม็ดเกินขนาดมา ให้รีบส่งพบแพทย์ให้เร็วท่ีสุด 
 การรักษา (1.) กรณีได้รับเหล็กเกินขนาด เม่ือผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉิน ให้ดูการหายใจและระบบไหลเวียน ให้สารน้ํา

ให้เพียงพอโดยเฉพาะถ้ามีภาวะช็อก ประเมินสัญญาณชีพ การกําจัดยาเหล็กจากร่างกายนั้น การเร่งการกําจัดท่ีดีท่ีสุดคือ
การทํา Whole bowel irrigation (WBI) ซ่ึงควรทําเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะในกรณีท่ีถ่ายภาพรังสีช่องท้องแล้วเห็นเม็ดยา
อยู่จํานวนมาก ทําโดยการให้สารละลายโพลีเอทิลีนไกลคอล (Polyethylene glycol) เช่น Colyte ทางการกินหรือทาง
สายล้างท้องใส่ทางจมูก การให้ผงถ่านกัมมันต์หรือยาทําให้อาเจียนนั้นไม่มีประโยชน์ การล้างท้องผ่านทางสาย (Gastric 
lavage) มีประโยชน์เฉพาะกรณีเป็นยานํ้าและควรใช้น้ําเปล่าหรือน้ําเกลือล้างเท่านั้น ห้ามใช้สารละลายท่ีมีส่วนผสมของ
ฟอสเฟตล้างท้องเด็ดขาด จะทําให้เกิดภาวะฟอสฟอรัสสูง โซเดียมตํ่า แคลเซียมตํ่า และตายได้ กรณีเป็นยาเหล็กอัดเม็ด
การล้างท้องผ่านทางสายไม่มีประโยชน์ เพราะเม็ดยามักใหญ่เกินกว่าจะขึ้นมาตามสายล้างท้องได้ ทํา Whole bowel 
irrigation ดีกว่า การรักษาตามอาการ ให้รักษาภาวะช็อก ชัก เลือดเป็นกรด ท่ีอาจเกิดข้ึน การรักษาเฉพาะ กลุ่มท่ีมีอาการ
น้อย ไม่อาเจียนมาก ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ อาจสังเกตอาการและรอให้ดีข้ึนเอง กลุ่มท่ีมีอาการหนัก เช่น ช็อก ชัก 
เลือดเป็นกรด ระดับเหล็กในเลือดเกิน 500 – 600 μg/dL ควรทําคีเลชั่น (Chelation) โดยให้ยาขับเหล็ก Deferoxamine 
(หรืออาจเรียก Desferrioxamine) ขนาด 10 – 15 mg/kg/hr หยดเข้าทางหลอดเลือดดํา สังเกตสีปัสสาวะ ถ้ามีการขับ
ออกของ Deferoxamine-iron complex ปัสสาวะจะเป็นสีส้มหรือสีเหมือนไวน์สีชมพู (Vin rosé) แต่อาจจะไม่เห็นสี
แบบนี้ก็ได้ หยุดให้ยาขับเม่ือสีปัสสาวะกลับมาปกติหรือระดับเหล็กในเลือดกลับมาปกติ (2.) กรณีโรคปอดฝุ่นเหล็กจาก
การทํางาน หากไม่มีอาการไม่ต้องรักษา แต่ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นหรือฟูมเหล็กใน
บรรยากาศการทํางานลง หากมีอาการหอบเหนื่อยให้รักษาตามอาการ พิจารณาให้ผู้ป่วยเปลี่ยนงานเพ่ืองดเว้นการสัมผัสฝุ่น
หรือฟูมเหล็ก กรณี Siderosis bulbi ถ้าพบเศษเหล็กในลูกตาต้องส่งปรึกษาจกัษุแพทย์เพ่ือเอาเศษเหล็กออกทุกราย ห้าม
ปล่อยท้ิงไว้ การนําเศษเหล็กออกทําโดยการผ่าตัดร่วมกับการใช้แม่เหล็กดูดออก และหากเกิดต้อกระจกตามมาอาจต้อง
ผ่าตัดเปล่ียนเลนส์ด้วย [13] กรณีตรวจพบช้า เมื่อเหล็กกระจายไปทั่วเนื้อเยื่อตาและจอประสาทตาเสื่อมไปแล้ว ทําได้
เพียงผ่าตัดควักลูกตา (Enucleation) ออก (3.) กรณีเหล็กเกินเนื่องจากป่วยเป็นโรคหรือได้รับเลือดบ่อย ให้การรักษา
ด้วยยาขับเหล็กคือ Deferoxamine ซ่ึงเป็นยาฉีด หรือ Deferiprone ซ่ึงเป็นยากิน (4.) กรณีขาดธาตุเหล็ก ให้รักษาด้วย
การให้กินอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูง และให้กินยาเหล็กอัดเม็ดเสริม เช่น เฟอรัสซัลเฟต (Ferrous sulfate) 

การป้องกันและเฝ้าระวัง กรณีเด็กกินยาเหล็กอัดเม็ดเกินขนาด ป้องกันโดยใช้ขวดยาท่ีมีฝาแบบกันเด็กเปิดได้และเก็บยาให้พ้น
มือเด็ก กรณีโรคปอดฝุ่นเหล็กจากการทํางาน การป้องกันที่ดีที่สุดคือการควบคุมที่แหล่งกําเนิดตามหลักอาชีวอนามัย ตรวจ
ระดับฝุ่นและฟูมเหล็กในบรรยากาศการทํางานสมํ่าเสมอและควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ให้คนทํางานใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ี
เหมาะสม การเฝ้าระวังโรค ให้คนทํางานตรวจภาพรังสีทรวงอกทุกปี ตรวจสมรรถภาพปอดร่วมด้วยถ้าทําได้ ส่วนการตรวจ
ระดับเหล็กในเลือดนั้นไม่มีประโยชน์ในการเฝ้าระวังสุขภาพโรคปอดฝุ่นเหล็ก ไม่แนะนําให้ทํา กรณีของโรค Siderosis bulbi 
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การป้องกันท่ีดีที่สุดคืออย่าให้เศษเหล็กกระเด็นเข้าตา ติดตั้งแผ่นกําบังที่เครื่องจักร ใช้หน้ากากหรือแว่นตานิรภัยทุกครั้งท่ี
ทํางานท่ีมีโอกาสเกิดเศษเหล็กกระเด็น เช่น งานตอกตะปู งานเจียรเหล็ก งานตัดเหล็ก เม่ือมีเศษเหล็กกระเด็นเข้าตาต้องไป
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Nitrous oxide 
เรียบเรียงโดย นพ.กานต์ คําโตนด 
วันท่ีเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2555 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 13 สิงหาคม 2561 
 
ชื่อ แก๊สหัวเราะ (Nitrous oxide) ||||| ชื่ออื่น Laughing gas, Hyponitrous acid anhydride, Dinitrogen oxide, Dinitrogen 
monoxide, Factitious air 
สูตรโมเลกุล N2O ||||| น้ําหนักโมเลกุล 44.02 ||||| CAS Number 10024-97-2 ||||| UN Number 1070 
ลักษณะทางกายภาพ ท่ีอุณหภูมิห้องจะมีสถานะเป็นแก๊ส ไม่มีสี มีกลิ่นและรสหอมหวานอ่อนๆ ละลายนํ้าได้เล็กน้อย ละลาย
ได้ดีในแอลกอฮอล์และไขมัน ไม่ติดไฟ ในการขนส่งอาจถูกทําให้อยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิตํ่า (Liquefied compressed 
gas) [1] 
คําอธิบาย ไนตรัสออกไซด์รู้จักกันดีในชื่อ “แก๊สหัวเราะ” มีกลิ่นหอมหวานอ่อนๆ ส่วนมากรับสัมผัสทางการหายใจ มีผลต่อ
ระบบประสาทโดยในระดับความเข้มข้นตํ่าๆ จะทําให้เคลิบเคลิ้ม ในระดับความเข้มข้นสูงจะทําให้มีอาการชาและหมดสติได้ แก๊ส
ชนิดนี้ใช้เป็นยาสลบและระงับปวดทางการแพทย์ ใช้ในกิจกรรมสันทนาการ แม้ว่าจะไม่ติดไฟ แต่เป็นสารออกซิไดซ์ (Oxidizer) 
ท่ีดี จึงใช้ในการสันดาปภายในเคร่ืองยนต์ท่ีต้องการกําลังสูง เช่น จรวด รถแข่ง ไนตรัสออกไซด์จัดเป็นแก๊สมลภาวะที่สําคัญตัว
หนึ่ง เนื่องจากเป็นแก๊สเรือนกระจก (Greenhouse gas) ท่ีมีส่วนทําให้เกิดภาวะโลกร้อน [2] 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2012): TWA = 50 ppm [3] ||||| NIOSH REL: TWA = 25 ppm (46 mg/m3) 
[for exposure to waste anesthetic gas], IDLH = N.D. [4] ||||| OSHA PEL: ไม่ได้กําหนดไว้ [4] ||||| ประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): TWA = 50 ppm [5] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2012): ไม่ได้กําหนดไว้ [3] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: ไม่ได้กําหนดไว้ [6] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2012): A4 (ไม่สามารถจัดกลุ่มว่าเป็น
สารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้) [3] 
แหล่งท่ีพบ ไนตรัสออกไซด์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ โดยเป็นผลผลิตจากกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในดินและ
มหาสมุทร ไนตรัสออกไซด์ส่วนน้อยเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยพบในงานเกษตรกรรมที่มีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ใน
ฟาร์มสัตว์เลี้ยง เช่น หมู วัว ไก่ ท่ีมีการย่อยสลายของมูลสัตว์และซากสัตว์ต่างๆ การใช้ในอุตสาหกรรม จะใช้เป็นแก๊สดมยาสลบ 
เพ่ือทําให้ชาและระงบัปวดในการผ่าตัดและหัตถการต่างๆ ทางการแพทย์และทันตกรรม [2] ไนตรัสออกไซด์เป็นสารออกซิไดส์ 
(Oxidizer) สามารถส่งเสริมให้เกิดการติดไฟได้ดี จึงถูกใช้เป็นเชื้อเพลงในเคร่ืองยนต์จรวด (Rocket engine) เพ่ือช่วยในการ
สันดาป (Combustion) ให้กับเคร่ืองยนต์ท่ีต้องการกําลังเร่งแรงๆ เช่น ท่ีใช้ในจรวด รถแข่ง ส่วนในอุตสาหกรรมอาหารไนตรัส
ออกไซด์ถูกนํามาใช้เป็นสารขับดัน (Propellant) ในกระป๋องสําหรับฉีดพ่นวิปครีม (Whipped cream) และสเปรย์น้ํามันกัน
กระทะติด (Cooking oil spray) [7] ไนตรัสออกไซด์อาจพบผสมอยู่ในแก๊สธรรมชาติ (Natural gas) ในปริมาณเล็กน้อย เป็นสาร
ตัวหนึ่งท่ีจะถูกใช้ตรวจวัดเพ่ือตรวจสอบว่าเกิดมีการรั่วของแนวท่อแก๊ส (Natural gas pipeline) หรือไม่ [2] เนื่องจากไนตรัส
ออกไซด์มีฤทธ์ิต่อระบบประสาท คือทําให้เคลิบเคลิ้มท่ีความเข้มข้นตํ่าๆ จึงมีผู้นํามาใช้ในการสูดดมเพ่ือสันทนาการ (ในทางท่ีผิด) 
ซ่ึงจะเรียกแก๊สชนิดนี้กันว่า “แก๊สหัวเราะ” 
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กลไกการก่อโรค เนื่องจากเป็นแก๊ส จึงรับสัมผัสทางการหายใจเป็นหลัก กลไกการเกิดโรคแบ่งได้ดังนี้ (1.) แบบเฉียบพลัน แก๊ส
ความเข้มข้นสูงๆ จะเข้าแทนท่ีออกซิเจนในอากาศ ก่อพิษแบบแก๊สสําลัก (Simple asphyxiant) ทําให้ร่างกายขาดออกซิเจน 
(2.) แบบระยะยาว การรับสัมผัสในขนาดตํ่าๆ นานๆ จะมีผลต่อระบบเลือด (Hematologic system) และระบบประสาท 
(Neurologic system) โดยไนตรัสออกไซด์จะยับยั้งการทํางานของวิตามินบี 12 (Cobalamin) ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการ
สังเคราะห์สาร Methionine และ Tetrahydrofolic ซ่ึง Methionine เป็นสารเคมีสําคัญในการสร้างเยื่อไมอีลิน (Myelin) และ 
Tetrahydrofolic เป็นสารเคมีสําคัญในการสังเคราะห์ DNA ผู้ท่ีมีภาวะขาดวิตามินบี 12 หรือขาด Folic acid อยู่เดิม การสัมผัส
ไนตรัสออกไซด์จะทําให้มีอาการเปน็พิษทางระบบประสาทมากขึ้น 
การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากไนตรัสออกไซด์ในระดับความเข้มข้นสูงทําให้ขาดออกซิเจนและมีผลต่อระบบ
ประสาททําให้ชาและหมดสติได้ หากเกิดการรั่วไหลต้องใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม หากมีความเสี่ยงอันตรายสูง
การเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยต้องใช้ชุดแบบท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว (Self-contained breathing apparatus; SCBA) บางคร้ังใน
อุตสาหกรรมมีการเก็บไว้ในรูปของเหลวท่ีอุณหภูมิตํ่า จึงต้องระวังการสัมผัสทางผิวหนังด้วย 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน การสูดดมทําให้เกิดอาการเคลิ้มสุข (Euphoria) ง่วงซึม (Drowsiness) เม่ือสูดดมในความเข้มข้นสูง จะ

พบอาการพิษจากภาวะขาดออกซิเจน (Asphyxia) คือ ปวดศีรษะ (Headache) วิงเวียน (Dizziness) สับสน (Confusion) 
หน้ามืด (Syncope) ชัก หัวใจเต้นผิดปกติ หมดสติ และสามารถทําให้ตายได้ [8] มีรายงานว่าการสูดดมแบบสันทนาการ 
ทําให้เกิดแก๊สร่ัวไปท่ีใต้ผิวหนัง (Subcutaneous emphysema) และส่วนกลางช่องอก (Pneumomediastinum) [9] ใน
ผู้ป่วยท่ีทําการผ่าตัดช่องท้องแล้วใช้แก๊สไนตรัสออกไซด์ใส่ขยายช่องท้องก็มีรายงานว่าเกิดข้ึนได้เช่นกัน [10] 

 อาการระยะยาว มีผลต่อระบบเลือด อาจเกิดภาวะเลือดจางชนิด Megaloblastic anemia, เกล็ดเลือดตํ่า, เม็ดเลือดขาว
ตํ่า ผลต่อระบบประสาททําให้มีอาการชาจากภาวะ Peripheral neuropathy, เกิดภาวะ Myelinopathy เหมือนคนขาด
วิตามินบี 12 (เนื่องจากผลการยับย้ังการทํางานของวิตามินบี 12) ผลต่อระบบสืบพันธ์ุ มีรายงานทางระบาดวิทยาพบว่า
คนงานเพศหญิงท่ีสัมผัสไนตรัสออกไซด์จากงานผู้ช่วยทันตแพทย์จะพบการแท้งได้มาก [11] และตั้งครรภ์ได้ยาก [12] 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยภาวะพิษจากแก๊สชนิดนี้ใช้การซักประวัติการสัมผัสและอาการทางคลินิกท่ีพบเป็น
หลัก การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยในการดูแลรักษาระยะเฉียบพลัน เช่น การตรวจวัดระดับออกซิเจนจากปลายน้ิว การ
ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ การตรวจท่ีช่วยในการดูแลรักษาระยะยาว เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและดูรูปร่างเม็ดเลือด 
(เพ่ือดูภาวะโลหิตจางชนิด Megaloblastic anemia, เกล็ดเลือดตํ่า, เม็ดเลือดขาวตํ่า) การตรวจระดับวิตามินบี 12 และ Folic 
acid (ถ้าตํ่าจะทําให้อาการรุนแรง) ตรวจการเคล่ือนของกระแสประสาท (Nerve conduction studies) อาจตรวจภาพรังสีคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging; MRI) ของระบบประสาทเพื่อช่วยวินิจฉัยแยกโรคระบบประสาทชนิดอ่ืนๆ 
การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล ในกรณีพบผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุ ให้นําผู้ป่วยออกมาให้เร็วที่สุด โดยผู้ช่วยเหลือต้องใส่ชุดป้องกันท่ี

เหมาะสมก่อนให้ความช่วยเหลือ ประเมินสัญญาณชีพ ช่วยหายใจถ้าไม่หายใจ ใส่ท่อช่วยหายใจหากจําเป็น ให้ออกซิเจน 
รีบส่งพบแพทย์โดยเร็ว 

 การรักษา ในภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดอาการจากการขาดออกซิเจน ให้ประเมินสัญญาณชีพและความรู้สติผู้ป่วย ช่วยหายใจ ให้
ออกซิเจน รักษาอาการชัก โคม่า และหัวใจเต้นผิดจังหวะหากมีเกิดข้ึน การรักษาในกรณีอาการระยะยาว ให้ผู้ป่วยหยุด
สัมผัสแก๊สไนตรัสออกไซด์ อาการมักจะหายได้เองใน 2 – 3 เดือน ควรให้วิตามินบี 12 และ Folic acid เสริม โดยเฉพาะ
ในรายที่มีภาวะขาดวิตามินสองชนิดนี้ [7] ไม่มีวิธีการขับพิษ (Enhance elimination) ที่มีประสิทธิภาพในการรักษา
ภาวะพิษจากแก๊สชนิดนี้ [7] 
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การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันในโรงงานอุตสาหกรรมเน้นการป้องกันการร่ัวไหล โดยแหล่งท่ีมีแก๊สไนตรัสออกไซด์ควร
มีการทํางานเป็นระบบปิด มีการระบายอากาศท่ีดี ให้คนทํางานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และมีระบบการ
จัดเก็บท่ีดี การใช้ในทางการแพทย์ควรใช้เท่าท่ีมีความจําเป็น ในห้องผ่าตัดต้องมีระบบดูดกลับแก๊สดมยา (Scavenger system) 
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบการขนส่งและจัดเก็บแก๊สท่ีดีด้วย ควรทําการตรวจวัดระดับแก๊สชนิดนี้ในสิ่งแวดล้อมการทํางาน 
(เช่น ในห้องผ่าตัด) อยู่เป็นระยะ และควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน สําหรับการเฝ้าระวังสุขภาพ ควรซักถามอาการผิดปกติจาก
คนทํางานท่ีสัมผัส เช่น การได้กลิ่นผิดปกติ อาการเคล้ิมสุข (ซ่ึงบางคร้ังหากสัมผัสในปริมาณไม่สูงมากก็อาจรู้สึกได้ยาก) ตรวจ
ร่างกายระบบประสาทเพื่อดูอาการชา (ถ้ามีอาการชา) สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการมีบุตรในคนทํางานเพศหญิง (ถ้ามีประวัติ
เคยมีแก๊สร่ัวไหลหรือตรวจวัดค่าในสถานท่ีทํางานสูงเกินค่ามาตรฐาน) ทําการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและดูรูปร่างเม็ด
เลือด (เพ่ือค้นหาภาวะโลหิตจางชนิด Megaloblastic anemia, เกล็ดเลือดตํ่า, เม็ดเลือดขาวตํ่า) 
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Paraquat 
เรียบเรียงโดย พญ.ดาริกา วอทอง 
วันท่ีเผยแพร่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 13 ธันวาคม 2561 
 
ชื่อ พาราควอท (Paraquat) ||||| ชื่ออื่น 1,1’-Dimethyl-4,4’-bipyridilium dichloride, N,N’-Di-methyl-4,4’-bipyridilium 
dichloride, Paraquat dichloride, Paraquat chloride, Methyl vilogen dichloride, Methyl vilogen hydrate, Crisquat, 
Cyclone, Dexuron, Gramoxone, Gramuron, Pathclear, PP148, Totacol, Toxer total 
สูตรโมเลกุล C12H14Cl2N2 ||||| น้ําหนักโมเลกุล 257.16 ||||| CAS Number 1910-42-5 ||||| UN Number 2781 
ลักษณะทางกายภาพ ผลึกคริสตัลหรือเป็นผง ใส ไม่มีสี หรือสีเหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่น สารละลายในนํ้าจะหนืด เป็นสีแดงเข้ม 
[1] สารละลายท่ีขายในท้องตลาดบางย่ีห้อจะมีการเติมสารสีน้ําเงินแกมเขียว กลิ่นฉุน และสารกระตุ้นให้อาเจียนลงไปด้วย 
เพ่ือให้ทราบได้ง่ายว่าเป็นสารมีพิษรุนแรง ลดโอกาสในการกินฆ่าตัวตาย [2]  
คําอธิบาย พาราควอทเป็นสารกําจัดวัชพืชกลุ่ม Dipyridyl ใช้กําจัดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว พาราควอทมีพิษ
ต่อมนุษย์อย่างร้ายแรง ถ้ากินเข้าไปแม้เพียงปริมาณเล็กน้อย ก็อาจทําให้เสียชีวิตได้จากระบบอวัยวะภายในล้มเหลว ทําให้
ปอดเกิดพังผืด ปอดไม่สามารถทําหน้าท่ีแลกเปลี่ยนแก๊สได้ จนผู้ป่วยระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในท่ีสุด เนื่องจากหาซ้ือ
ได้ง่ายจึงมีผู้นําพาราควอทมาใช้เป็นยาพิษฆ่าตัวตาย ทําให้มีผู้เสียชีวิตจากสารเคมีชนิดนี้จํานวนมาก 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2016): Paraquat, as the cation TWA = 0.5 mg/m3 (total), TWA = 0.1 
mg/m3 (resp) [3] ||||| NIOSH REL: TWA = 0.1 mg/m3 (resp) [skin], IDLH = 1 mg/m3 [4] ||||| OSHA PEL: TWA = 
0.5 mg/m3 (resp) [skin] [4] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
(พ.ศ. 2560): TWA = 0.5 mg/m3 (resp) [5] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [3] ||||| แม้ว่าพาราควอทสามารถตรวจพบได้ท้ังในเลือดและใน
ปัสสาวะ แต่ข้อมูลการศึกษาระดับพาราควอทในร่างกายเพ่ือประเมินความเสี่ยงการสัมผัสจากการทํางานนั้นก็ยังมีไม่มากนัก 
ACGIH BEI (2016) จึงไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐานในร่างกายคนทํางานของสารนี้ไว้ โดยทั่วไปเชื่อว่าระดับพาราควอทในเลือด 
(พลาสมา) จะต้องตรวจไม่พบ (Not detectable) ในผู้ที่สัมผัสพาราควอทจากการทํางานในระดับที่ไม่เป็นอันตราย ส่วนใน
ปัสสาวะจะต้องพบในระดับไม่เกิน 0.01 mg/l จึงจะถือว่าปลอดภัย [6] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: ไม่ได้กําหนดไว้ [7] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [3] ||||| องค์กร 
Environmental Protection Agency (EPA) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เคยทําการประเมินไว้ในเอกสารท่ีเผยแพร่ในปี ค.ศ. 
1997 ว่าพาราควอทนั้นไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ [8] 
แหล่งท่ีพบ พาราควอทเป็นสารกําจัดวัชพืช (Herbicide) ใช้กําจัดวัชพืชในแปลงเกษตร ร่องสวน คันนา หรือใช้กําจัดวัชพืชเพ่ือ
เตรียมดินก่อนเพาะปลูก พาราควอทมีขายอยู่ในตลาดในชื่อทางการค้าท่ีหลากหลาย ชื่อท่ีคนท่ัวไปคุ้นเคย เช่น กรัมม็อกโซน 
(Gramoxone) โดยผลิตภัณฑ์ที่ขายจะอยู่ในรูปสารละลายพาราควอทที่ความเข้มข้นต่างๆ เช่น ที่ความเข้มข้น 30.1 % [9] 
พาราควอทได้รับความนิยมในการใช้เนื่องจากสามารถกําจัดวัชพืชสีเขียวแทบทุกชนิดให้ตายได้ ออกฤทธ์ิในการกําจัดวัชพืชเร็ว
มาก และจะหมดความเป็นพิษทันทีเม่ือสัมผัสกับดิน จึงจัดได้ว่าเป็นสารกําจัดวัชพืชท่ีมีประสิทธิภาพดีมากชนิดหนึ่ง อย่างไรก็
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ตามพาราควอทมีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์หากกินเข้าไป จึงมีผู้นํามาใช้กินเพื่อฆ่าตัวตาย ทําให้มีผู้เสียชีวิตจากสารเคมีนี้จํานวน
มาก [10] 
กลไกการก่อโรค ช่องทางการสัมผัสพาราควอทที่สําคัญท่ีสุดคือทางการกิน พาราควอทสามารถดูดซึมผ่านเย่ือบุทางเดินอาหาร
ได้ดีและเร็วมาก ข้ึนถึงระดับสูงสุดในเลือดได้ภายใน 2 ชั่วโมง แต่หากมีอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารการดูดซึมจะลดลง การ
สัมผัสผ่านผิวหนัง หากเป็นผิวหนังปกติที่ไม่มีแผลการดูดซึมทําได้ไม่ดีนัก แต่หากเป็นผิวหนังที่มีแผลหรือสัมผัสอยู่นาน 
สามารถดูดซึมเข้าทางผิวหนังจนเกิดพิษได้เช่นกัน ส่วนการดูดซึมเข้าทางการหายใจนั้นทําได้ไม่ดีนัก การหายใจจึงไม่ใช่
ช่องทางสําคัญของการดูดซึมพาราควอท โอกาสเกิดพิษอย่างรุนแรงจากช่องทางน้ีมีน้อย สําหรับการขับถ่ายออกจากร่างกาย
จะขับออกทางปัสสาวะเป็นหลัก กลไกการก่อพิษสามารถทําให้เกดิการระคายเคืองเฉพาะท่ีและกัดกร่อน (Corrosive) ได้เม่ือมี
ความเข้มข้นสูง พิษต่อระบบร่างกายเกิดจากการทําปฏิกิริยากับโคเอนไซม์ Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 
(NADPH) ท่ีอยู่ในร่างกาย ทําให้เกิดอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น Superoxide anion มาทําลายเซลล์และเนื้อเย่ือส่วนต่างๆ ด้วย
กระบวนการทําลายชั้นไขมันท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ (Lipid peroxidation) ผลท่ีเกิดมีความรุนแรง มีผลต่ออวัยวะร่างกายหลายส่วน 
โดยเฉพาะเซลล์ถุงลมในปอด ซ่ึงสามารถดูดซึมพาราควอทไว้ได้ดี ทําให้เกิดเซลล์ตาย เกิดการงอกของเนื้อเย่ือเกี่ยวพันใหม่ และ
เป็นพังผืดท่ีปอดข้ึน ซ่ึงทําให้ปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สและเกิดเป็นภาวะ Acute respiratory distress syndrome (ARDS) 
อันนําไปสู่การเสียชีวิตในท่ีสุด ขนาดท่ีเป็นพิษของพาราควอทนั้น หากเป็นสารละลายความเข้มข้นประมาณ 20 % การกินเข้าไป
เพียง 10 – 20 ml ในผู้ใหญ่ หรือ 4 – 5 ml ในเด็ก ก็สามารถทําให้ตายได้ [9] เม่ือใดท่ีสัมผัสพืชหรือดินแล้วพาราควอทมักจะ
ไม่ก่อพิษ หากถูกเผา ไอท่ีเกิดไม่ก่อพิษดังกล่าวนี้เช่นกัน ดังนั้นช่องทางท่ีต้องระวังมากท่ีสุดคอืทางการกิน 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ช่องทางการสัมผัสที่อันตรายที่สุดคือการกินในรูปสารละลาย และการสัมผัสทางผิวหนัง 
มากกว่าการสูดหายใจ โอกาสท่ีสารเคมีนี้จะร่ัวไหลจนทําให้เกิดผู้เสียชีวิตจากการสูดหายใจเป็นจํานวนมากจึงมีน้อย หากเกิด
การรั่วไหล ผู้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยควรใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสม ระมัดระวังการสัมผัสทางผิวหนังในปริมาณมากและเป็น
เวลานาน 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน อาการของพิษจากการกินพาราควอทนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินเข้าไป ถ้ากินเข้าไปไม่เกิน 20 mg/kg 

ของนํ้าหนักตัว มักไม่มีอาการ หรือคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสียเล็กน้อย ไม่มีอาการต่อ ตับ ไต และปอด และมักสามารถหาย
กลับเป็นปกติได้ ถ้ากินเข้าไปขนาด 20 – 40 mg/kg จะเกิดพิษระดับปานกลางถึงรุนแรง หลังกินทันทีจะเกิดอาการ
อาเจียน ชั่วโมงต่อมาจะ ท้องเสีย เจ็บในปาก มีแผลในปากและคอ ปวดท้อง 1 – 4 วันต่อมาจะมีอาการ ตับอักเสบ ไต
วาย ชีพจรเร็ว ความดันโลหิตตํ่า 1 – 2 สัปดาห์ต่อมา จะไอ ไอเป็นเลือด มีน้ําในเยื่อหุ้มปอด (Pleural effusion) ปอด
เป็นพังผืด (Lung fibrosis) การทํางานของปอดลดลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตใน 2 – 3 สัปดาห์ต่อมาเนื่องจากการ
หายใจล้มเหลว ถ้ากินเข้าไปขนาดมากกว่า 40 mg/kg จะเกิดพิษระดับเลวร้าย เกิดอาการอาเจียนทันที ชั่วโมงต่อมาเกิด 
ท้องเสีย ปวดท้อง มีแผลในทางเดินอาหาร ไตวาย ตับวาย ตับอ่อนอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อลายสูญสลาย 
ความดันโลหิตตํ่า หมดสติ และชัก ผู้ป่วยจะตายภายใน 1 – 4 วัน จากภาวะช็อกเนื่องจากหัวใจล้มเหลว (Cardiogenic 
shock) และอวัยวะร่างกายหลายระบบล้มเหลว [2] สําหรับการสัมผัสทางผิวหนังนั้น ถ้าสัมผัสนานหรือผิวหนังมีแผลอาจ
ดูดซึมเข้าไปเกิดพิษต่อระบบร่างกาย เหมือนกับผู้ป่วยท่ีกินพาราควอทได้ หากสัมผัสไม่มาก อาจเกิด ผื่นแดง ผิวหนังเป็น
ตุ่มพอง แผลไหม้ เล็บเปลี่ยนสี รอยโรคท่ีผิวหนังนี้อาจเกิดหลังจากสัมผัสไปแล้ว 1 – 3 วันก็ได้ การสัมผัสถูกดวงตาทําให้
ระคายเคืองตา เย่ือบุตาอักเสบ กระจกตาอักเสบ มองภาพมัวลง ซ่ึงถ้าเป็นมากต้องส่งพบจักษุแพทย์ให้ดูแลรักษาต่อไป 
การสูดดมอาจทําให้ แสบคอ และเลือดกําเดาไหล 

 อาการระยะยาว ผู้ป่วยท่ีกินพาราควอทเข้าไปในปริมาณน้อย ถ้ารอดชีวิตไปได้มักจะหายกลับเป็นปกติ [9] สําหรับผลต่อ
สุขภาพในการสัมผัสระยะยาวเชื่อว่าอาจทําให้เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) [11] 
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในการวินิจฉัยพิษจากพาราควอทนั้น การตรวจระดับพาราควอทในร่างกายเป็นสิ่งท่ีช่วยยืนยัน
การวินิจฉัยได้ อย่างไรก็ตามหากการดูแลรักษาอยู่ในที่ที่ไม่มีชุดทดสอบเตรียมไว้ หรือไม่มีห้องปฏิบัติการให้ส่งตรวจอาจมี
ข้อจํากัด การวินิจฉัยจากประวัติการกินสารกําจัดวัชพืช โดยเฉพาะท่ีมีสีน้ําเงินแกมเขียว ร่วมกับอาเจียนออกมาหรือมีน้ําล้าง
กระเพาะเป็นสีน้ําเงินแกมเขียว และมีอาการแสบปากแสบคอ ยังคงเป็นข้อมูลสําคัญท่ีช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยได้มาก [2] การ
พบขวดผลิตภัณฑ์ท่ีตกอยู่ใกล้เคียง หรือจดหมายลาตาย อาจช่วยสนับสนุนความเป็นไปได้ในการกินพาราควอท การตรวจเพ่ือ
ยืนยันว่ามีพาราควอทในร่างกายหรือไม่ อย่างพื้นฐานที่สุดทําได้ด้วย Urine spot test (หรืออาจเรียก Rapid spot test) 
ตรวจปัสสาวะหรือน้ําล้างกระเพาะของผู้ป่วย โดยการนําของเหลวตัวอย่างมา 10 ml เติมด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(Sodium hydroxide) หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) ลงไปจน pH สูงกว่า 9 เติมสารโซเดียมไดไทโอไนต์ 
(Sodium dithionite) ลงไปหนึ่งช้อนพาย ผสมให้เข้ากัน หากของเหลวตัวอย่างเกิดมีสีฟ้าหรือเขียวขึ้น แสดงถึงการมีพารา 
ควอทอยู่ในตัวอย่างนั้น [2] ส่วนการส่งตัวอย่างเลือดหรือปัสสาวะ จะบอกระดับของพาราควอทในตัวอย่างที่ส่งไปได้ 
รายละเอียดการเก็บควรปรึกษาห้องปฏิบัติการที่จะทําการส่งตัวอย่างไปตรวจ โดยท่ัวไปตัวอย่างในเลือดควรเก็บอย่างน้อย 4 
ชั่วโมงหลังกิน แล้วอาจเก็บซํ้าอีกเป็นระยะ การส่งตัวอย่างในรูปพลาสมาจะได้ค่าท่ีถูกต้องกว่าในรูปซีร่ัม (ในรูปซีร่ัมค่าท่ีตรวจได้
มักตํ่ากว่าความเป็นจริง) มีการประมาณกันว่าผู้ป่วยท่ีมีระดับพาราควอทในพลาสมาไม่เกิน 2 mg/l ท่ี 4 ชั่วโมง, 0.6 mg/l ท่ี 
6 ชั่วโมง, 0.3 mg/l ท่ี 10 ชั่วโมง, และ 0.1 mg/l ท่ี 24 ชั่วโมงหลังกิน มักรอดชีวิตได้ [6,12] การตรวจอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยคือ การตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด ระดับการทํางานของไต ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ ตรวจระดับเอนไซม์
ตับ ตรวจระดับแก๊สในหลอดเลือดแดง ตรวจระดับออกซิเจนจากปลายนิ้ว การถ่ายภาพรังสีทรวงอกเพื่อดูพังผืดท่ีปอด 
การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล เม่ือพบผู้ท่ีสัมผัสพาราควอท กรณีกินเข้าไป ให้รีบนําส่งพบแพทย์โดยเร็วท่ีสุด ถ้ามีขวดสารเคมีตกอยู่

ข้างผู้ป่วยให้นํามาด้วย ตําราบางเล่มเชื่อว่าถ้าผู้ป่วยยังมีสติดี การให้กินอาหารเข้าไป เช่น นม ก่อนมาพบแพทย์ อาจช่วย
ลดการดูดซึมของพาราควอทเข้าสู่ทางเดินอาหารได้ [9] แต่ควรทําก็ต่อเม่ืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีต้องใช้เวลาเดินทางนานมากกว่า
จะถึงมือแพทย์เท่านั้น กรณีสัมผัสทางผิวหนังหรือดวงตา ให้ถอดเสื้อผ้าท่ีเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังหรือดวงตาส่วนท่ี
สัมผัสด้วยน้ําสะอาดนานอย่างน้อย 15 นาที จากนั้นรีบส่งพบแพทย์ 

 การรักษา เม่ือมาถึงโรงพยาบาล ให้ดูแลทางเดินหายใจ ช่วยหายใจถ้าไม่หายใจ วัดสัญญาณชีพ ให้สารน้ําอย่างเพียงพอ
เนื่องจากพาราควอทมีพิษต่อไต อาจทําให้ไตวายถ้าให้สารน้ําไม่เพียงพอ วัดระดับออกซิเจน ถ้าไม่มีภาวะออกซิเจนตํ่า
อย่างรุนแรงไม่ต้องให้ออกซิเจนเสริม เพราะการให้ออกซิเจนมากไปจะไปกระตุ้นให้เกิดพังผืดที่ปอดได้มากขึ้น ตรวจ
ร่างกายดูรอยไหม้ในปากและลําคอว่ามีหรือไม่ ใส่สายล้างกระเพาะดูดน้ําในกระเพาะออกให้มากท่ีสุด และให้สารดูดซับ
อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ (1.) ผงถ่านกัมมันต์ขนาด 100 grams ในผู้ใหญ่ หรือ 2 g/kg ของนํ้าหนักตัวในเด็ก (2.) 
สารละลายดินเหนียว 15 % Fuller’s earth ขนาด 1 liter ในผู้ใหญ่ หรือ 15 ml/kg ของนํ้าหนักตัวในเด็ก เพ่ือลดการ
ดูดซึมเข้าสู่ทางเดินอาหาร การให้สารดูดซับได้รวดเร็วนั้นเชื่อว่าจะช่วยลดอันตรายจากพิษของพาราควอทได้ ควรให้ยา
ระบาย เช่น Manitol หรือ Magnesium sulfate หลังจากให้ผงถ่านกัมมันต์หรือสารละลาย 15 % Fuller’s earth ไปแล้ว 
ไม่ควรให้ยากระตุ้นอาเจียน เช่น Ipecac เพราะอาจทําให้สําลักจนเกิดปอดอักเสบรุนแรง ไม่มียาต้านพิษ (Antidote) 
สําหรับพาราควอทเป็นการเฉพาะ [9] ให้ยาแก้ปวดถ้ามีอาการปวดมาก ให้ยาแก้อาเจียน เช่น Ondansetron เพ่ือลดการ
อาเจียน ให้ยาปฏิชีวนะถ้ามีการติดเชื้อแทรกซ้อน ให้การรักษาประคับประคองตามอาการ การให้ยาขับปัสสาวะ 
(Diuresis) และการล้างไต (Hemodialysis) ไม่ช่วยในการขับพาราควอทออกจากร่างกาย แต่ในผู้ป่วยท่ีเป็นพิษจนเกิดมี
ภาวะไตวายขึ้น การล้างไตมีความจําเป็นในการรักษาชีวิต การกรองเลือด (Hemoperfusion) ด้วยผงถ่านกัมมันต์ เชื่อว่า
อาจช่วยเพ่ิมการขับพาราควอทออกจากร่างกาย แต่ข้อมูลยังไม่ชัดเจน การตัดสินใจทําการรักษาน้ีในผู้ป่วยหรือไม่ ควรส่ง
ปรึกษาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาเป็นผู้ตัดสินใจจะเป็นการเหมาะสมที่สุด ส่วนการให้ยาป้องกันภาวะการเกิด
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พังผืดในปอดนั้น มีผู้ทดลองให้ยาหลายชนิด เช่น Cyclophosphamide ร่วมกับ Corticosteroid, สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น 
วิตามินซีและอี, N-acetylcysteine, Propanolol, Nitric oxide, Desferrioxamine รวมถึงการให้รังสีรักษา แต่ท้ังหมด
ยังไม่มีข้อมูลถึงประสิทธิภาพที่ชัดเจน การปลูกถ่ายปอด (Lung transplantation) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเป็นไปได้ แต่
โอกาสได้รับการปลูกถ่ายมีน้อย และรายงานการผ่าตัดที่สําเร็จก็มีไม่มาก [2] การรักษาอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญในผู้ป่วยท่ี
อาการหนัก หมดหวัง คือการรักษาเพ่ือลดความไม่สุขสบาย (Palliative care) ในช่วงสุดท้ายของชีวิต 

การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันพิษจากพาราควอทท่ีดีท่ีสุดคือ “เลิกใช้” สารปราบวัชพืชชนิดนี้ ถ้าเลิกใช้ไม่ได้ควรลด
ปริมาณการใช้ลง ใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้น การป้องกันการเสียชีวิต ต้องระมัดระวังไม่ให้ใครกินสารนี้เข้าไป เนื่องจากผู้ป่วยท่ี
เสียชีวิตเกือบท้ังหมดเกิดจากการกินสารนี้เข้าไป ไม่ว่าจะโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม การใส่กลิ่นฉุน สี และสารทําให้อาเจียน
ลงไปของผู้ผลิตบางรายเป็นทางช่วยลดโอกาสในการกินได้ทางหนึ่ง การเก็บสารเคมีนี้ต้องไว้ในตู้เก็บท่ีมิดชิด ปิดล็อก และทํา
การติดฉลากภาชนะให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันการหยิบกินด้วยความเข้าใจผิด ภาชนะท่ีใส่สารเคมีนี้แล้วห้ามนําไปใช้ใส่อาหารหรือ
น้ําด่ืมโดยเด็ดขาด ล้างมือหลังจากการทํางานพ่นสารปราบวัชพืชและก่อนกินอาหารทุกคร้ัง การป้องกันอ่ืนๆ ท่ีควรทําคือ ทํา
การฉีดพ่นในตําแหน่งเหนือลม ใช้ผ้าปิดจมูก ใส่ถุงมือ ใส่เสื้อแขนยาวและชุดปกปิดร่างกายที่เหมาะสม อาบน้ําชําระร่างกาย
หลังจากทํางานฉีดพ่นสารนี้ทุกคร้ัง สําหรับการเฝ้าระวังท่ีควรทําคือ หม่ันสังเกตอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนเม่ือทํางานกับสารเคมี
ชนิดนี้ ถ้ามีอาการ เช่น แสบเคืองตา แสบเคืองผิวหนัง รอยไหม้ท่ีผิวหนัง หลังจากการใช้สารเคมีนี้บ่อยๆ ควรไปพบแพทย์ 
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Phosphorus 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 18 เมษายน 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10 กรกฎาคม 2561 
 
ชื่อ ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ||||| ชื่ออื่น ไม่มี 
สัญลักษณ์อะตอม P ||||| น้ําหนักอะตอม 30.97 ||||| CAS Number 7723-14-0 (Elemental phosphorus), 12185-10-3 
(Yellow phosphorus), 7803-51-2 (Red phosphorus) ||||| UN Number 1338 (Elemental phosphorus), 1381 
(Yellow phosphorus), 1338 (Red phosphorus) 
ลักษณะทางกายภาพ ฟอสฟอรัสเหลือง เป็นของแข็งนิ่มคล้ายข้ีผึ้ง มีสีเหลืองหรือสีขาว มีกลิ่นฉุนคล้ายกระเทียม ไม่ละลายน้ํา 
เม่ือถูกอากาศจะเรืองแสงสีฟ้าออกเขียวอ่อนๆ ออกมา ฟอสฟอรัสเหลืองถ้าท้ิงไว้ในอากาศจะระเบิดได้เอง และไวไฟมาก จึง
มักถูกเก็บโดยแช่ไว้ในน้ํา ส่วนฟอสฟอรัสแดงนั้นเป็นผงสีแดงเข้ม ท่ีอุณหภูมิห้องจะไม่ระเบิดเม่ือสัมผัสกับอากาศ [1] 

คําอธิบาย ฟอสฟอรัส เป็นธาตุอโลหะชนิดหนึ่ง ท่ีมีส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญ
ของกระดูกและสารประกอบต่างๆ ในร่างกาย ธาตุฟอสฟอรัสบริสุทธ์ินั้นพบได้ในหลายอัลโลโทรป (Allotrope) ท่ีพบบ่อยท่ีสุด
นั้นจะมีอยู่ 2 อัลโลโทรป คืออยู่ในรูปฟอสฟอรัสเหลือง (Yellow phosphorus) หรืออาจเรียกว่า ฟอสฟอรัสขาว (White 
phosphorous) ซ่ึงเกิดจากการท่ีอะตอมฟอสฟอรัส 4 อะตอมเรียงตัวกันเป็นโมเลกุล (สูตรโมเลกุล P4) กับอีกอัลโลโทรปหนึ่ง
คือฟอสฟอรัสแดง (Red phosphorus) ซึ่งเกิดจากการที่อะตอมฟอสฟอรัสเรียงตัวเป็นสายยาวต่อกัน ฟอสฟอรัสถูกใช้ใน
อุตสาหกรรมหลายอย่าง ท้ังการทําปุ๋ย ทําหัวไม้ขีด ดอกไม้ไฟ ระเบิด และยาปราบศัตรูพืช ฟอสฟอรัสเหลืองเป็นสารระคาย
เคือง มีฤทธ์ิกัดกร่อนไหม้เนื้อเย่ือทางเดินอาหารได้อย่างรุนแรง อีกท้ังยังเป็นพิษต่อระบบร่างกายอย่างรุนแรงด้วย ทําให้เกิด
ความผิดปกติต่อระบบอวัยวะได้หลายระบบ ส่วนฟอสฟอรัสแดงนั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย และแทบไม่มีความเป็นพิษ 
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทํางาน ACGIH TLV (2016): Phosphorus (yellow) TWA = 0.1 mg/m3 [2] ||||| NIOSH REL: 
Phosphorus (yellow) TWA = 0.1 mg/m3, IDLH = 5 mg/m3 [3] ||||| OSHA PEL: Phosphorus (yellow) TWA = 0.1 
mg/m3 [3] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): 
Phosphorus (yellow) TWA = 0.1 mg/m3 [4] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification ไอโซโทปท่ีเสถียรคือ Phosphorus-31 องค์กร IARC ไม่ได้ทําการประเมินไว้ แต่ไอโซโทป
ท่ีเป็นกัมมันตรังสีคือ Phosphorus-32 ซ่ึงมักใช้แต่เฉพาะในทางการแพทย์ เพ่ือรักษาผู้ป่วยโรคเลือดข้นชนิด Polycythemia 
vera โดยจะใช้อยู่ในรูปฟอสเฟต องค์กร IARC ทําการประเมินไว้ว่าเป็นสาร Group 1 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดเฉียบพลัน (Acute leukemia) ในมนุษย์ เม่ือใช้ทําการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดข้นชนิด Polycythemia vera) [5] 
แหล่งที่พบ ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่จําเป็นต่อร่างกาย (Essential element) โดยฟอสฟอรัสที่สิ่งมีชีวิตใช้จะอยู่ในรูปฟอสเฟต 
(Phosphate; PO4

3+) เช่น เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันซึ่งจะอยู่ในรูปแคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate) 
เป็นส่วนประกอบของสารฟอสโฟไลปิด (Phospholipid) ในเย่ือหุ้มเซลล์ เป็นส่วนประกอบของสารเอทีพี (Adenosine 
triphosphate; ATP) ซ่ึงใช้ขนส่งพลังงานในร่างกาย นอกจากมนุษย์แล้วฟอสฟอรัสก็ยังเป็นแร่ธาตุท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต
ของสัตว์และพืชด้วย ในธรรมชาติจะพบฟอสฟอรัสอยู่ได้ท่ัวไปบนพื้นผิวโลก โดยจะไม่อยู่ในรูปบริสุทธ์ิ แต่อยู่ในรูปสารประกอบ
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กับธาตุอ่ืนๆ แร่ท่ีมีฟอสฟอรัสอยู่มาก เช่น อะพาไทต์ (Apatite) เป็นต้น มนุษย์นําฟอสฟอรัสเหลืองมาใช้ในอุตสาหกรรมหลาย
อย่าง ท่ีมากท่ีสุดคือใช้ทําปุ๋ย (Fertilizer) เพ่ือบํารุงต้นไม้ และยังใช้ทําสารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส (Organophosphorus) 
ซ่ึงใช้ทํายาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate) ใช้เป็นสารเพิ่มคุณสมบัติความยืดหยุ่นและทนไฟให้พลาสติก 
ใส่ลงในโลหะผสมบางสูตรเพ่ือเพ่ิมความทนทาน ใช้ทําดอกไม้ไฟ ใช้ทําประทัด และทําระเบิดท่ีใช้ทางการทหาร สําหรับไม้ขีดนั้น 
เม่ือก่อนมีการใช้ฟอสฟอรัสเหลืองในการทําหัวไม้ขีด เป็นไม้ขีดชนิดขีดกับอะไรก็ติด แต่ต่อมามีการใช้ลดลงเพราะติดไฟเองง่าย 
ทําให้อันตราย เก็บรักษาลําบาก จึงเปลี่ยนมาใช้ไม้ขีดที่ต้องขีดกับแถบเฉพาะแทน ซึ่งหัวไม้ขีดจะทํามาจาก Phosphorus 
sesquisulfide และที่แถบสําหรับขีดจะเป็นฟอสฟอรัสแดง ฟอสฟอรัสแดงยังใช้ในกระบวนการผลิตยาไอซ์ (Metamphetamine) 
อย่างผิดกฎหมายด้วย ฟอสฟอรัสในรูปสารประกอบ Sodium tripolyphosphate ใช้ในงานซักฟอกและแก้ไขน้ํากระด้าง 
ส่วนฟอสฟอรัสในรูป Aluminium phosphide และ Zinc phosphide ใช้เป็นสารรมกําจัดศัตรูพืช [6] 
กลไกการก่อโรค ฟอสฟอรัสเหลืองมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างรุนแรง และเป็นพิษต่อเซลล์ การกินเข้าไปทําให้ร่างกายสูญเสียน้ํา
เนื่องจากอาเจียนและท้องเสีย ทําให้ช็อกตายได้ อีกท้ังยังเป็นพิษต่อหัวใจโดยตรง ทําให้หัวใจล้มเหลว ฟอสฟอรัสเหลือง
สามารถระเบิดลุกไหม้ได้เองในอากาศ ทําให้เกิดฟอสฟอรัสออกไซด์ ซ่ึงเป็นสารท่ีมีฤทธ์ิระคายเคืองรุนแรงเช่นกัน 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากฟอสฟอรัสเหลืองสามารถลุกติดไฟและระเบิดได้เม่ือโดนอากาศ อีกท้ังไอที่เกิดจาก
การเผาไหม้ยังกัดกร่อนรุนแรง ผู้เข้าไปช่วยเหลือกรณีรั่วไหลจึงต้องเตรียมความพร้อมให้ดีอย่างยิ่ง ทีมดับไฟต้องใช้น้ําหรือ
ทรายเปียกในการป้องกันการระเบิดของฟอสฟอรัส ทีมเข้าไปช่วยเหลือควรใส่ชุดป้องกันท่ีเหมาะสม เป็นชุดกันสารเคมีท่ีทนไฟ 
ใส่อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดท่ีมีถังบรรจุอากาศในตัว 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน ฟอสฟอรัสเหลืองเข้าสู่ร่างกายได้ท้ังทางการหายใจ การสัมผัสทางผิวหนัง และการกิน การสูดหายใจ

เอาไอหรือฟูมเข้าไปในปริมาณมาก จะทําให้เกิดการกัดกร่อนของเยื่อบุและทางเดินหายใจ แสบจมูก แสบคอ ไอ แน่น
หน้าอก หายใจมีเสียงหวีด ถ้ารุนแรงจะเกิดปอดบวมน้ํา และปอดอักเสบ (Chemical pneumonitits) ทําให้ตายได้ การ
สัมผัสทางผิวหนังและดวงตาทําให้ระคายเคือง เย่ือบุตาอักเสบ ผิวหนังเกิดผื่นระคายเคือง ถ้ารุนแรงจะเกิดกัดกร่อนจนผิว
ไหม้ กัดกระจกตา การกินเข้าไปจะเกิดอาการรุนแรงเช่นกัน คือ ทางเดินอาหารเป็นแผลไหม้ แสบร้อนในทางเดินอาหาร 
อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย อาจพบว่า ลมหายใจ อาเจียน และอุจจาระมีกลิ่นกระเทียม อาเจียนและอุจจาระที่ออกมา
หากมีฟอสฟอรัสปะปนมากอาจเรืองแสงได้ (Smoking stool) อาการทางระบบร่างกาย จะปวดศีรษะ สับสน ชัก ช็อก 
โคม่า หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation, QRS and QT prolongation, Ventricular tachycardia, Ventricular 
fibrillation) เกลือแร่ผิดปกติ เช่น แคลเซียมตํ่า น้ําตาลในเลือดตํ่า ส่วนระดับฟอสเฟตอาจปกติ สูง หรือตํ่าก็ได้ การ
เสียชีวิตอาจเกิดจากหัวใจล้มเหลว ตับวาย หรือไตวาย ทําให้เสียชีวิตได้ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง การตั้งใจกินประทัดท่ีทํา
มาจากฟอสฟอรัสเหลืองเพื่อฆ่าตัวตายนี้ พบมีรายงานในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา และพบว่าผู้ป่วยหลายรายเสียชีวิต
จากภาวะตับวายและไตวาย [7-8] 

 อาการระยะยาว การสัมผัสกับไอหรือฟูมของฟอสฟอรัสเหลืองเป็นเวลานาน ทําให้เกิดหลอดลมอักเสบ ซีด อ่อนเพลีย 
น้ําหนักลด ถ้าสัมผัสนานกว่า 10 เดือนขึ้นไปอาจเกิดการสูญสลายของกระดูกขากรรไกรล่าง (Osteonecrosis of 
mandibular bone) เรียกว่าภาวะ Phossy jaw หรือ Lucifer’s jaw [9] 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยท่ีสําคัญคือการซักประวัติการสัมผัสฟอสฟอรัสเหลือง ไม่ว่าจากการสูดหายใจเข้าไป
จากการทํางาน หรือจากการกินฆ่าตัวตาย การตรวจร่างกายถ้ามีกลิ่นกระเทียมจากลมหายใจ อาเจียน หรืออุจจาระ จะช่วย
สนับสนุน อุจจาระอาจเรืองแสงถ้ามีฟอสฟอรัสออกมามาก ตรวจผิวหนังด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเลต (Wood’s lamp) อาจพบฝุ่น
ฟอสฟอรัสเหลืองเรืองแสงปนเปื้อนอยู่ สําหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจระดับฟอสเฟตในเลือดไม่มีประโยชน์ 
เนื่องจากอาจพบปกติ หรือสูง หรือตํ่า ก็ได้ การตรวจท่ีช่วยในการดูแลผู้ป่วยคือ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจระดับเกลือแร่
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ในเลือด ระดับแคลเซียมในเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด การทํางานของไต การทํางานของตับ การแข็งตัวของเลือด ตรวจ
วิเคราะห์ปัสสาวะ ระดับแก๊สในหลอดเลือดแดง ตรวจภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาภาวะปอดอักเสบในผู้ที่เป็นพิษจากการสูด
หายใจ 
การดูแลรักษา  
 การปฐมพยาบาล กรณีได้รับพิษจากการสูดหายใจหรือทางผิวหนัง ให้นําผู้ป่วยออกมาในท่ีอากาศถ่ายเทให้เร็วท่ีสุด ถอด

เสื้อผ้าท่ีปนเปื้อนออก รีบใช้น้ําล้าง อย่าปล่อยให้มีเศษฟอสฟอรัสเหลืองโดนอากาศติดคาไว้ เพราะอาจระเบิดลุกไหม้เป็น
อันตรายต่อผู้ป่วยและผู้เข้าไปช่วยเหลือได้ ล้างน้ําให้นาน และถ้ามีบริเวณผิวหนังท่ีเป็นแผลไหม้ให้ใช้ผ้าก๊อซหรือ
ผ้าพันแผลชุบน้ําปิด ให้ออกซิเจนเสริมถ้ามีหอบเหนื่อย แล้วรีบส่งพบแพทย์ กรณีกินฟอสฟอรัสเหลืองเข้าไป ให้รีบส่งพบ
แพทย์ทันที 

 การรักษา เม่ือมาถึงโรงพยาบาล กรณีสูดหายใจ ให้ประเมินการหายใจ ใส่ท่อช่วยหายใจถ้าไม่หายใจ ให้ออกซิเจนเสริม 
ประเมินระบบไหลเวียน ประเมินสัญญาณชีพ ตรวจร่างกายและถ่ายภาพรังสีทรวงอกเพื่อค้นหาภาวะปอดบวมน้ําหรือ
ปอดอักเสบ สังเกตการหายใจอย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีทางเดินหายใจบวมหรือการหายใจล้มเหลวได้ ต่อจากนั้นให้การ
รักษาประคับประคอง กรณีสัมผัสทางผิวหนัง ให้ล้างตัวถ้ายังไม่ได้ล้างตัวมา ถ้ามีเศษผงฟอสฟอรัสปนเปื้อนมาให้ล้างออก 
เสื้อผ้าท่ีปนเปื้อนให้เอาจุ่มน้ํา ล้างแผลและทําแผลเปียกไว้ กรณีกินมา ให้ประเมินสัญญาณชีพ ถ้าถ่ายหรืออาเจียนมากจะ
ช็อกเพราะขาดน้ํา ต้องให้สารน้ําให้เพียงพอ ไม่มียาต้านพิษ (Antidote) สําหรับฟอสฟอรัสเหลือง การให้ผงถ่านกัมมันต์
ไม่มีข้อมูลถึงประโยชน์ การใส่สายทางจมูกเพื่อล้างท้องจะมีประโยชน์เฉพาะเมื่อทําภายใน 60 นาทีหลังกินมา ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชัก ช็อก และเกลือแร่ท่ีผิดปกติ เช่น แคลเซียมตํ่า น้ําตาลตํ่า ถ้าเกิดข้ึน 
รักษาประคับประคองตามอาการ 

การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันท่ีดีคือควบคุมการสัมผัสตามหลักอาชีวอนามัย ถ้าต้องทํางานกับฟอสฟอรัสเหลือง ต้อง
ใส่อุปกรณ์ป้องกันผิวหนังและทางเดินหายใจให้เหมาะสม ควบคุมระดับในบรรยากาศไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน การตรวจเฝ้าระวัง 
ให้สอบถามอาหารหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก อ่อนเพลีย น้ําหนักลด ปวดฟันและขากรรไกร ในคนที่ทํางานสัมผัสฟอสฟอรัส
เหลืองในปริมาณสูง (อย่างไรก็ตามโอกาสพบโรคจากการทํางานกับฟอสฟอรัสเหลืองในปัจจุบันอาจลดน้อยลง เนื่องจากในอดีต
ผู้ป่วยพิษจากฟอสฟอรัสเหลืองส่วนใหญ่จะพบในคนทํางานโรงงานไม้ขีด แต่ปัจจุบันไม้ขีดมักเปล่ียนไปใช้ฟอสฟอรัสแดงในการ
ทําแล้ว โอกาสพบผู้ป่วยจึงน้อย) สว่นการป้องกันพิษจากการกินเพ่ือฆ่าตัวตายนั้น อาจต้องให้ความรู้ในชุมชนท่ีเสี่ยง และป้องกัน
ปัญหาในรูปแบบนโยบายสาธารณสุขของประเทศ 
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Propane 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2559 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 กันยายน 2561 
 
ชื่อ โพรเพน (Propane) 
ชื่ออื่น n-Propane, Propan, Dimethylmethane, Propyl hydride, Tricarbane, Bottled gas 
สูตรโมเลกุล C3H8 ||||| น้ําหนักโมเลกุล 44.10 ||||| CAS Number 74-98-6 ||||| UN Number 1978 
ลักษณะทางกายภาพ สถานะปกติเป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น [1] หรือมีกลิ่นอ่อนๆ แบบกลิ่นของสารปิโตรเคมี [2] หนักกว่าอากาศ 
ในการขนส่งหรือการเก็บสํารองไว้ใช้ ส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ในแท็งค์หรือถังเก็บในรูปของเหลวท่ีอุณหภูมิเย็นจัด 
คําอธิบาย โพรเพนเป็นสารปิโตรเคมีท่ีได้จากกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและกลั่นน้ํามัน มีลักษณะเป็นแก๊สท่ีไม่มีสี ติดไฟ
ง่าย ระเบิดง่าย และหนักกว่าอากาศ ทําให้การทํางานกับโพรเพนจะต้องระมัดระวังในเรื่องการติดไฟและการระเบิดเป็นอย่างย่ิง 
โพรเพนเป็นส่วนประกอบสําคัญของแก๊สท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นส่วนประกอบของ Liquefied petroleum 
gas (LPG) ท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์และแก๊สหุงต้ม เม่ือสูดดมโพรเพนเข้าไป แก๊สชนิดนี้จะไม่ทําปฏิกิริยาต่อร่างกาย (Inert 
gas) แต่สามารถก่อพิษได้เนื่องจากเป็นแก๊สสําลัก (Asphyxiant) จะไปแทนท่ีออกซิเจนในอากาศ ทําให้ร่างกายเกิดภาวะขาด
ออกซิเจน (Simple asphyxiant) ทําให้หมดสติและตายได้ 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2016): ไม่ได้กําหนดคา่มาตรฐานไว้ แต่ระบุว่าเป็นสารอันตรายในกลุ่มแก๊สสําลัก 
(Asphyxiant) โดยเป็นแก๊สท่ีสามารถแทนท่ีออกซิเจนในอากาศ (Oxygen-displacing gas) ทําให้เกิดภาวะออกซิเจนในอากาศ
ตํ่า (Minimal oxygen content) ทําให้ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) ซ่ึงทําให้ตายได้ [3] ||||| NIOSH REL: TWA 
= 1,000 ppm (1,800 mg/m3), IDLH = 2,100 ppm [10 % LEL] [4] ||||| OSHA PEL: TWA = 1,000 ppm (1,800 mg/m3) 
[4] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): Propane 
ไม่ได้กําหนดไว้ แต่กําหนดค่ามาตรฐานของ Liquefied petroleum gas (LPG) TWA = 1,000 ppm [5] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [3] ||||| เนื่องจากพิษท่ีสําคัญของแก๊สโพรเพนคือการไปแทนท่ี
ออกซิเจนในอากาศในท่ีทํางาน ทําให้ร่างกายของคนทํางานเกิดภาวะขาดออกซิเจน และทําให้ตายได้อย่างรวดเร็ว ในทางปฏิบัติ
จึงไม่แนะนําและไม่สามารถตรวจระดับแก๊สโพรเพนในร่างกายของคนทํางานเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคเมื่อทํางานสัมผัสแก๊ส
ชนิดนี้ได้ 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: ไม่ได้กําหนดไว้ [6] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2016): ไม่ได้กําหนดไว้ [3] 
แหล่งที่พบ โพรเพนเป็นสารปิโตรเคมีที่ได้จากกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ (Natural gas processing) และกลั่นน้ํามัน 
(Petroleum refining) มีลักษณะโมเลกุลเป็นสารไฮโดรคาร์บอน โดยมีธาตุคาร์บอน 3 อะตอมเรียงกันเป็นสายยาวในโมเลกุล 
(เรียกโดยย่อว่า C3) โพรเพนถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการเป็นส่วนประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ ท่ีสําคัญคือเป็น
ส่วนประกอบหลัก (อาจพบได้ในสัดส่วน 36 – 90 % [2]) ของ Liquefied petroleum gas (LPG) ซ่ึงเป็นแก๊สเชื้อเพลิงท่ีใช้ใน
ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ ใช้เป็นแก๊สหุงต้ม ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวของประเทศเขตหนาว ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับ
เตาหรือเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรม และใช้เป็นสารทําความเย็นให้กับตู้เย็น (Refrigerant) ซ่ึงเชื่อว่าไม่ทําลายชั้นโอโซน ใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงของเตาหรือเคร่ืองจักร จึงย่อมจะมีการใช้แก๊สโพรเพนด้วย อีกแหล่งหนึ่งท่ีจะพบ
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โพรเพนในปริมาณมากนอกจากถังหรือแท็งค์เก็บ LPG แล้ว คือท่อขนส่งและรถบรรทุกขนส่ง LPG [ส่วนประกอบหลักของ LPG 
จะประกอบไปด้วยแก๊สท่ีเป็นสารปิโตรเคมีท่ีสําคัญ 2 ชนิดคือโพรเพน (Propane) กับบิวเทน (Butane) เป็นหลัก] โพรเพนยัง
เป็นส่วนประกอบในปริมาณเล็กน้อยในแก๊สเชื้อเพลิงชนิด Natural gas vehicle (NGV) ท้ังชนิด Compressed natural gas 
(CNG) และ Liquefied natural gas (LNG) ซ่ึงนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เช่นกัน โพรเพนเหลวนํามาใช้
เป็นเชื้อเพลิงให้กับบอลลูนชนิดลมร้อน (Hot air balloon) นอกจากการใช้ในแง่เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังมีการนําโพรเพนมาใช้เป็น
สารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีอ่ืน เช่น เอทิลีน (Ethylene) และ โพรพิลีน (Propylene) [7] นํามาใช้ผสมในกระป๋องสเปรย์แบบ
ฉีดพ่น (Propellant) ในผลิตภัณฑ์ตามบ้าน เช่น น้ําหอมปรับอากาศ ครีมโกนหนวด โพรเพนในรูป LPG อาจถูกนํามาใช้ในทางท่ี
ผิด เช่น ใช้ฆ่าตัวตาย ใช้ดมเพ่ือสันทนาการ และใช้ทําระเบิดประกอบเอง ได้อีกด้วย 
กลไกการก่อโรค โพรเพนเป็นแก๊สที่ไม่ทําปฏิกิริยากับร่างกาย (Inert gas) แต่สามารถก่อพิษได้ในลักษณะเป็นแก๊สสําลัก 
(Asphyxiant) คือในสภาวะท่ีมีความเข้มข้นในอากาศสูง เช่น ในกรณีร่ัวไหล หรือในท่ีอับอากาศ โพรเพนจะไปแทนที่ออกซิเจน
ในอากาศ ทําให้ผู้ได้รับสัมผัสเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) ข้ึน ทําให้หมดสติและตายได้ 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน แก๊สโพรเพนเป็นแก๊สสําลัก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (ยกเว้นกรณีเป็นไอร้อนอาจมองเห็นการ
เคลื่อนไหวของอากาศทําให้รู้ว่าร่ัวได้ หรือกรณีไอเย็นอาจเป็นควันขาวให้มองเห็นได้) อาจไม่มีกลิ่น หรือมีกลิ่นอ่อนๆ ของ
สารปิโตรเคมี การรั่วไหลของโพรเพนและ LPG มีความอันตรายสูง เนื่องจากโพรเพนติดไฟง่าย ระเบิดง่าย ถ้าร่ัวไหลอาจติดไฟ
ย้อนกลับไปท่ีแหล่งบรรจุได้ง่าย และหนักกว่าอากาศ (ทําให้ไฟลุกท่วมในบริเวณท่ีร่ัวไหลได้ง่าย) หากร่ัวไหลในปริมาณสูง การ
เข้าไปช่วยเหลือต้องประเมินในด้านความปลอดภัยของผู้เข้าไปช่วยเหลือ (Rescuer) เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงอันตราย
ต่อชีวิตสูง หากท่ีเกิดเหตุเป็นท่ีอับอากาศ (Confined-space) ผู้เข้าไปช่วยเหลือจะต้องใส่ชุดป้องกันสารเคมีชนิดท่ีมีถังบรรจุ
อากาศในตัวเท่านั้น จึงจะเข้าไปช่วยเหลือในท่ีอับอากาศได้ หากการรั่วไหลเกิดในท่ีเปิดโล่งแต่ร่ัวไหลในปริมาณมาก มีโอกาสท่ี
จะเกิดไฟลุกท่วมบริเวณเกิดเหตุและอาจเกิดการระเบิดได้ การเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องงดเว้นการทําให้เกิดความ
ร้อนและประกายไฟโดยเด็ดขาด การพิจารณาถึงความปลอดภัยต่อชีวิตทั้งของผู้ประสบภัยและทีมช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ผู้
บัญชาการเหตุการณ์ทุกคนต้องใส่ใจ หากทีมช่วยเหลือสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สําเร็จ ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
ออกมาจากบริเวณท่ีมีการรั่วไหลโดยด่วน ออกมาแล้วพยายามดับไฟ ถ้ามีไฟลุกติดร่างกายของผู้ประสบภัยอยู่ จากนั้นรีบส่งไป
ปฐมพยาบาล ในประเทศไทยนั้นเคยเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของ LPG คร้ังรุนแรงข้ึนในปี พ.ศ. 2533 คือเหตุการณ์รถบรรทุก 
LPG ระเบิดท่ีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เหตุการณ์ในคร้ังนั้นทําให้เกิดไฟลุกท่วมไปท่ัวบริเวณและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 80 คน 
บาดเจ็บสาหัสอีก 24 คน [8] หลังจากเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2533 แล้ว ในเวลาต่อมายังมีเหตุการณ์ร่ัวไหลและไฟไหม้ท่ีเกี่ยวกับ 
LPG ท้ังในลักษณะแก๊สติดรถยนต์ [9] และในสถานประกอบการ [10-11] อยู่เป็นระยะ ซึ่งทําให้เกิดทั้งการสูญเสียชีวิตและ
การบาดเจ็บ 
อาการทางคลินิก  
 อาการเฉียบพลัน อาการเฉียบพลันท่ีเกิดข้ึนจากการสูดดมโพรเพนหรือ LPG ในปริมาณสูง ก็คืออาการของการขาดออกซิเจน

ในเลือด (Hypoxia) นั่นเอง ได้แก่ วิงเวียน กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย เคลิ้มสุข คลื่นไส้ อาเจียน ถ้ามีอาการมากๆ จะสับสน 
หลอน หมดสติ ชัก หัวใจหยุดเต้น และตายได้ การสัมผัสโพรเพนหรือ LPG อาจพบร่วมกับภาวะไฟไหม้ท่ีผิวหนังตามร่างกาย
ได้ด้วย เนื่องจากเป็นแก๊สที่ติดไฟง่าย ส่วนการสัมผัสในรูปของเหลวที่เย็นจัดจะทําให้เกิดภาวะเนื้อตายจากความเย็น 
(Frostbite) ถ้าถูกตาจะทําให้เกิดการบาดเจ็บจากความเย็นต่อเนื้อเย่ือตาได้ 

 อาการระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับอาการระยะยาวเม่ือสัมผัสโพรเพนในระดับตํ่าๆ มีไม่มากนัก หากพิจารณาจากกลไกการ
ก่อโรคของแก๊สชนิดนี้ท่ีเกิดจากการแทนท่ีออกซิเจนอากาศ ทําให้ระดับออกซิเจนในเลือดตํ่าลง แต่ไม่ได้ก่อพิษต่อระบบ
ร่างกายโดยตรง จึงเชื่อได้ว่าการสัมผัสในระดับตํ่าเป็นเวลานานอาจไม่ก่อผลเสียต่อร่างกายที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
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บางแหล่งเชื่อว่าการสัมผัสในปริมาณสูงเป็นเวลานานๆ อาจทําให้เลือดกําเดาไหล จมูกอักเสบ เป็นแผลในจมูกและปาก 
ตาอักเสบ คลื่นไส้ และอ่อนเพลียได้ [2] ส่วนข้อมูลในการก่อมะเร็งของโพรเพนยังไม่มีชัดเจน 

การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล สิ่งสําคัญท่ีสุดในการปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุกรณีโพรเพนร่ัวไหลคือการประเมินว่าผู้ป่วยมีภาวะขาด

ออกซิเจนหรือไม่ หากผู้ป่วยหมดสติและไม่มีชีพจร ให้ดําเนินการช่วยฟ้ืนคืนชีวิต ร่วมไปกับการเปิดทางเดินหายใจและให้
ออกซิเจนทันที หากผู้ป่วยยังมีชีพจร ให้ประเมินภาวะการหายใจ ช่วยเปิดทางเดินหายใจหากมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ 
ในระยะแรกให้ออกซิเจนบริสุทธ์ิในปริมาณสูงสุดไว้ก่อน (เช่น 10 – 15 L/min) ทําการประเมินระดับออกซิเจนในเลือด
หากมีเคร่ืองมือวัด เช่น เคร่ืองวัดระดับออกซิเจนจากชีพจร (Pulse oximetry) แล้วปรับลดระดับออกซิเจนตามผลการ
ตรวจวัดท่ีได้ แจ้งข้อมูลท่ีสําคัญให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินท่ีสถานพยาบาลทราบล่วงหน้าถ้าทําได้ เม่ือสัญญาณชีพคงตัว ควร
ประเมินผิวหนังว่ามีบาดแผลไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บจากความเย็น (กรณีสัมผัสในรูปของเหลวเย็นจัด) ร่วมด้วยหรือไม่ 
คลายเสื้อผ้าให้หลวม ถอดเคร่ืองประดับท่ีผูกมัดรัดตรึงออกให้หมด ตรวจดูบาดแผลตามผิวหนัง หากมีบาดแผลไฟไหม้ร่วม
ด้วย ให้ประเมินระดับความรุนแรงของบาดแผลไฟไหม้ การพิจารณาถอดเสื้อผ้าและล้างตัวผู้ประสบเหตุหรือไม่ ให้
พิจารณาจากระดับความรุนแรงของบาดแผลไฟไหม้ และการได้รับสัมผัสสารพิษอ่ืนร่วมด้วยหรือไม่ หากไม่แน่ใจให้แจ้ง
ข้อมูลและปรึกษาแพทย์ หากเป็นกรณีการร่ัวไหลของโพรเพนที่ถูกเก็บอยู่ในรูปของเหลวท่ีเย็นจัด อาจเกิดการบาดเจ็บ
จากความเย็นข้ึนได้ ถ้าพบอย่าถอดเสื้อผ้าส่วนท่ีแข็งติดกับผิวหนังออก จะทําให้หนังลอกติดเสื้อผ้าได้ ให้ใช้น้ําเปล่าเทราด
ให้ความชุ่มชื้นลงไปบนบริเวณท่ีเกิดการบาดเจ็บจากความเย็น จากนั้นนําผู้ประสบภัยส่งพบแพทย์โดยเร็วท่ีสุด 

 การรักษาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาท่ีห้องฉุกเฉินให้พิจารณาจากสัญญาณชีพเป็นสําคัญเช่นกัน หาก
ผู้ประสบภัยยังหมดสติและไม่มีชีพจร ให้แพทย์ดําเนินการช่วยฟ้ืนคืนชีวิต พิจารณาให้ยากระตุ้นหัวใจ ใช้ไฟฟ้ากระตุ้น
หัวใจ ใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ออกซิเจน ให้สารน้ํา ตามความเหมาะสม สอบถามประวัติการสัมผัสเพ่ิมเติมจากผู้นําส่ง ไม่มียา
ต้านพิษ (Antidote) เฉพาะสําหรับการสัมผัสโพรเพนและ LPG การให้ออกซิเจนเพ่ือให้ระดับออกซิเจนในเลือดสูงข้ึนเป็น
สิ่งสําคัญอย่างย่ิง หากอาการรุนแรง อาจพิจารณาส่งตรวจระดับออกซิเจนในหลอดเลือดแดง (Arterial blood gas) และ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีช่วยในการประเมินเพ่ือฟ้ืนคืนชีวิต หากมีอาการชักให้ยากันชัก หากมีอาการสูดดม
ควันจากไฟไหม้ให้ถ่ายภาพรังสีเพ่ือประเมินภาวะปอดบวมน้ํา (Pulmonary edema) หากผู้ประสบภัยมีสัญญาณชีพคงท่ี
แล้ว ให้รักษาโดยการให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง สังเกตอาการ ถ้ามีภาวะบาดเจ็บจากไฟไหม้ ให้รักษาภาวะบาดเจ็บจาก
ไฟไหม้ ถ้าภาวะบาดเจ็บจากไฟไหม้รุนแรงให้ปรึกษาศัลยแพทย์ หากมีอาการบาดเจ็บจากความเย็น ให้แช่ส่วนท่ีเกิดอาการ
ในน้ําอุ่นๆ ก่อน ค่อยๆ ทําการถอดเสื้อผ้าส่วนนั้นออกอย่างระมัดระวัง ทําให้ส่วนท่ีเกิดอาการบาดเจ็บได้รับความอบอุ่น
เพียงพอ หากมีภาวะเนื้อตายจากความเย็นเกิดข้ึนมาก ให้ส่งปรึกษาศัลยแพทย์ หากมีการบาดเจ็บจากความเย็นท่ีดวงตา
ร่วมด้วย ให้ส่งปรึกษาจักษุแพทย์ 

การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันอันตรายหรือลดความเสี่ยงจากการทํางานกับโพรเพนและ LPG ทําได้โดยใช้แก๊สเชื้อเพลิง
เหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันการสัมผัสโดยการสูดดมตามหลักอาชีวอนามัย ใช้ในปริมาณให้น้อยท่ีสุดเพ่ือลดการสัมผัส 
การทํางานกับแก๊สชนิดนี้ต้องระมัดระวังในเร่ืองการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด จัดอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีมีความเหมาะสมไว้ในบริเวณ
ท่ีทํางาน ระมัดระวังอย่างย่ิงเม่ือจําเป็นต้องทํางานกับแก๊สชนิดนี้ในท่ีอับอากาศ มีการตรวจวัดระดับออกซิเจนในท่ีอับอากาศ
เม่ือทํางาน มีผู้ควบคุมและอุปกรณ์ช่วยชีวิตในการทํางานในท่ีอับอากาศ การเก็บโพรเพนและ LPG ในถังและแท็งค์บรรจุในสถาน
ประกอบการต้องทําให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย ตรวจสอบท่อ สาย ข้อต่อ และวาลว์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยเสมอ 
กรณีถังบรรจุแก๊สหุงต้มต้องอยู่ในพื้นที่เก็บที่ปลอดภัย พื้นเรียบ มีโซ่หรือสายรัดกันล้ม กั้นพื้นที่กันคนหรือสัตว์เดินชน กรณี
รถบรรทุกแก๊ส ให้ตรวจสอบความปลอดภัยสมํ่าเสมอ ไม่บรรทุกมากเกิน ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง กรณีรถยนต์ติดแก๊ส ให้
พิจารณาใช้ในกรณีท่ีเห็นว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จริงๆ เลือกใช้รถท่ีติดแก๊สมาจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการติด
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แก๊สท่ีได้มาตรฐาน ตรวจสอบการชํารุดเป็นระยะ และขับข่ีด้วยความปลอดภัย การเฝ้าระวังสุขภาพในระยะยาวนั้น เนื่องจากพิษ
ของโพรเพนในระยะยาวไม่มีเด่นชัด พิษส่วนใหญ่เกิดจากกรณีร่ัวไหลอย่างเฉียบพลันมากกว่า การตรวจสุขภาพจึงอาจไม่ช่วย
ในการคัดกรองความผิดปกติได้มากนัก อย่างไรก็ตามการแนะนําโดยบุคลากรทางการแพทย์ให้คนท่ีทํางานกับโพรเพนและ LPG 
ทํางานด้วยความระมัดระวังเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ การสอบถามถึงอาการผิดปกติ เช่น แสบจมูก แสบตา หรือเหตุการณ์แก๊สร่ัว
ท่ีเกิดข้ึนในอดีต อาจช่วยให้เกิดความระมัดระวังในการทํางานมากขึ้น ควรตรวจวัดระดับแก๊สโพรเพนในสถานท่ีทํางานและควบคุม
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเสมอ 
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Propylene glycol 
เรียบเรียงโดย พญ.อรพรรณ ชัยมณี 
วันท่ีเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2555 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 กันยายน 2561 
 
ชื่อ โพรพิลีนไกลคอล (Propylene glycol) 
ชื่ออื่น 1,2-Propanediol, 1,2-Dihydroxypropane, Methyl ethylene glycol, Methyl ethyl glycol, MEG, Propane-
1,2-diol, PG, alpha-Propylene glycol 
สูตรโมเลกุล C3H8O2 ||||| น้ําหนักโมเลกุล 76.09 ||||| CAS Number 57-55-6 ||||| UN Number ไม่มี 
ลักษณะทางกายภาพ ของเหลว ค่อนข้างหนืดข้น ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น [1] 

คําอธิบาย โพรพิลีนไกลคอล เป็นสารกลุ่มไกลคอล (Glycol) ตัวหนึ่ง มีความเป็นพิษน้อยกว่าเอทิลีนไกลคอล จึงถูกนํามาใช้ใน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะใช้เป็นตัวทําละลายในยาทา ยาฉีด และเคร่ืองสําอาง เช่น ครีมทาผิวชนิดต่างๆ ยาสีฟัน รวมไปถึงเป็น
ส่วนผสมในอาหาร พิษของโพรพิลีนไกลคอลถ้าเกิดข้ึน จะทําให้เกิดผื่นแพ้ท่ีผิวหนัง กดประสาท เลือดเป็นกรด น้ําตาลในเลือด
ตํ่า เม็ดเลือดแตก ชัก และโคม่าได้ 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน เนื่องจากเป็นสารท่ีมีอันตรายน้อย องค์กรพิทักษ์แรงงานส่วนใหญ่จึงไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐาน
ของสารนี้ในสถานท่ีทํางานไว้ ||||| ACGIH TLV (2012): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] ||||| NIOSH REL: ไม่ได้กําหนดไว้ [3] ||||| OSHA 
PEL: ไม่ได้กําหนดไว้ [3] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 
2560): = ไม่ได้กําหนดไว้ [4] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2012): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: ไม่ได้กําหนดไว้ [5] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2012): ไม่ได้กําหนดไว้ [2] 
แหล่งท่ีพบ เป็นสารเคมีท่ีได้จากการสังเคราะห์ โดยการทําปฏิกิริยาระหว่างโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene oxide) กับน้ํา การ
นํามาใช้ในอุตสาหกรรม ใช้เป็นตัวทําละลายในผลิตภัณฑ์กลุ่มยา (Pharmaceutical) และเคร่ืองสําอาง (Cosmetic) หลากหลาย
ชนิด [6] เช่น ครีมทาหน้า โลชั่นทาตัว แท่งดับกลิ่นใต้วงแขน ยาสีฟัน น้ํายาบ้วนปาก ยานวด ยาในรูปครีมทาผิวหนัง ใช้ผสมใน
อาหารคนและอาหารสัตว์ เช่น ใช้เป็นตัวทําละลายสําหรับสารแต่งสีและกลิ่นอาหาร ใช้เป็นสารป้องกันการแข็งตัวเป็นน้ําแข็ง 
(Anti-freeze) ในระบบทําน้ําด่ืม-น้ําประปาของประเทศเขตหนาว และในระบบหม้อน้ํารถยนต์ ใช้เป็นส่วนผสมในของเหลว (E-
liquid) ท่ีใช้กับบุหร่ีไฟฟ้า (Electronic cigarette) ใช้เป็นสารตัวกลางในอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีบางอย่าง เช่น พลาสติก 
เรซิน สี และน้ํายาเคลือบเงา 
กลไกการก่อโรค เนื่องจากเป็นสารกลุ่มไกลคอล (Glycol) กลไกการเกิดพิษจึงทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด (Acidosis) ได้
เหมือนกับเอทิลีนไกลคอล (Ethylene glycol) แต่ไม่รุนแรงเท่า [7] เนื่องจากเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเปล่ียนเป็นสารเมตาโบไลต์คน
ละตัวกัน โดยโพรพิลีนไกลคอลนั้น เม่ือเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็น แลคเตต (Lactate) และไพรูเวต (Pyruvate) ซ่ึงเป็นของ
เสียท่ีเกิดจากกระบวนการปกติของร่างกายอยู่แล้ว และร่างกายสามารถกําจัดออกได้ง่าย ส่วนเอทิลีนไกลคอลนั้น เมื่อเข้าสู่
ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นอัลดีไฮด์ (Aldehyde) ซึ่งเป็นสารที่มีพิษรุนแรงกว่า ทําให้พิษของเอทิลีนไกลคอลรุนแรงกว่าโพรพิลีน
ไกลคอลมาก การได้รับโพรพิลีนไกลคอลอาจทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากกรดแลคติกข้ึน (Lactic acidosis) และช่วงออสโมล 
(Osmolar gap) ในเลือดก็จะกว้างข้ึนด้วย [8] 
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การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากความเป็นพิษน้อย อีกท้ังยังมีสถานะเป็นของเหลวหนืดหรือเป็นครีม โอกาสเกิดเหตุ
ฉุกเฉินรุนแรงจากสารเคมีชนิดนี้จึงมีน้อยมาก ถ้าเกิดการร่ัวไหลให้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ เข้าไปเก็บกวาด 
อาการทางคลินิก โดยท่ัวไปโอกาสเกิดพิษน้อย การได้รับโดยการกิน หรือทาผิว หรือเป็นส่วนผสมในยาฉีดเข้าหลอดเลือด ใน
ปริมาณปกติ ในคนปกติ มักไม่ทําให้เกิดอาการพิษ แต่หากได้รับในปริมาณมาก ในคนท่ีมีความเสี่ยง เช่น เด็กทารก คนมีโรค
ประจําตัว เช่น ไตวาย ลมชัก คนมีแผลไฟไหม้ท่ีผิวหนังเป็นบริเวณกว้าง เหล่านี้อาจเกิดอาการพิษข้ึนได้ ซ่ึงจะทําให้เกิดภาวะ
เลือดเป็นกรดจากกรดแลคติก (Lactic acidosis) กดระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system depression) 
โคม่า (Coma) น้ําตาลในเลือดตํ่า (Hypoglycemia) ชัก (Seizure) และเม็ดเลือดแตก (Hemolysis) ส่วนอาการท่ีอาจเกิดข้ึน
ได้ แต่ไม่บ่อยนักจากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผสมโพรพิลีนไกลคอลก็คือการก่อให้เกิดผื่นแพ้สัมผัส (Allergic contact dermatitis) 
ในคนบางคน 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจระดับโพรพิลีนไกลคอลในเลือดหรือปัสสาวะน้ันตรวจได้ แต่ยังไม่มีค่ามาตรฐานจาก
องค์กรท่ีน่าเชื่อถือใดกําหนดไว้ใช้สําหรับการแปลผล การตรวจอ่ืนๆ ท่ีช่วยในการรักษา โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีอาการรุนแรงคือ 
การตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Serum electrolyte) ระดับน้ําตาล (Glucose) ระดับยูเรีย (Urea) เพื่อหาช่วงออสโมล 
(Osmolar gap) ซ่ึงส่วนใหญ่จะกว้างข้ึน (ค่าปกติคือน้อยกว่า 10 mmol/kg) การตรวจแก๊สในหลอดเลือดแดง (Arterial blood 
gas) เพ่ือดูภาวะเลือดเป็นกรด และการตรวจระดับแลกเตต (Lactate) กับไพรูเวต (Pyruvate) ซ่ึงเป็นสารเมตาโบไลต์ของโพรพิลีน
ไกลคอล จะช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ิมข้ึน 
การดูแลรักษา รักษาตามอาการ เฝ้าระวังระบบการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต ถ้ามีภาวะเลือดเป็นกรดเกิดข้ึนอาจให้
โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) ในการรักษา หยุดยาหรือเคร่ืองสําอาง ท้ังในรูปทาและรูปฉีดเข้าหลอดเลือด 
ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีเป็นต้นเหตุในการสัมผัสทันที ในรายที่มีอาการรุนแรงการล้างไต (Hemodialysis) อาจช่วยให้ดีข้ึน ส่วนการรักษา
ด้วยเอทานอล (Ethanol therapy) นั้นไม่มีบทบาทในการรักษาพิษจากโพรพิลีนไกลคอล 
การป้องกันและเฝ้าระวัง ความเป็นพิษน้อย การใช้ในกรณีท่ัวๆ ไปอาจไม่จําเป็นต้องป้องกันการเกิดพิษ แต่ในบางกรณี เช่น 
การใช้ทาผิวเป็นปริมาณมากในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กทารก คนไตวาย คนมีแผลไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง อาจต้องหลีกเล่ียง ยาฉีด
บางชนิด เช่น ไดอะซีแพม (Diazepam) [9] อินอกซีโมน (Enoximone) [10] มีส่วนผสมของโพรพิลีนไกลคอลอยู่และเคยมี
รายงานว่าก่ออาการพิษได้ จึงต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้สาร
นี้ในปริมาณมากๆ ต้องพยายามลดการสัมผัส ไม่ให้สัมผัสกับสารนี้ทางผิวหนังโดยตรง เช่น ใช้เครื่องผสม ใช้ที่ตักมีด้ามยาว 
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Zinc 
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ 
วันท่ีเผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2560 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2561 
 
ชื่อ สังกะสี (Zinc) ||||| ชื่ออื่น Spelter, Zink 
สัญลักษณ์อะตอม Zn ||||| น้ําหนักอะตอม 65.38 ||||| CAS Number 7440-66-6 ||||| UN Number 1436 
ลักษณะทางกายภาพ โลหะสีขาวออกฟ้า เป็นมันวาว หรือเป็นผงสีเทา 
คําอธิบาย สังกะสีเป็นโลหะท่ีใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้เคลือบโลหะอ่ืนป้องกันการเกิดสนิม เป็นส่วนประกอบในโลหะ
ผสมคือทองเหลือง ซ่ึงใช้ทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท้ังในครัวเรือนและในอุตสาหกรรม อีกท้ังยังเป็นแร่ธาตุจําเป็นต่อร่างกาย การสัมผัส
ฟูมของสังกะสีออกไซด์ในการทํางาน จะทําให้เกิดโรคไข้ฟูมโลหะ (Metal fume fever) ข้ึนได้ 
ค่ามาตรฐานในสถานท่ีทํางาน ACGIH TLV (2012): Zinc oxide TWA = 2 mg/m3 (resp), STEL = 10 mg/m3 (resp) [1] 
||||| NIOSH REL: Zinc oxide TWA = 5 mg/m3 (dust), C = 15 mg/m3 (dust), Zinc oxide TWA = 5 mg/m3 (fume), 
STEL = 10 mg/m3 (fume), IDLH = 500 mg/m3 [2] ||||| OSHA PEL: Zinc oxide TWA = 15 mg/m3 (total), TWA = 
5 mg/m3 (resp), TWA = 5 mg/m3 (fume) [2] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): Zinc oxide TWA = 15 mg/m3 (total), TWA = 5 mg/m3 (resp) [3] 
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2012): ไม่ได้กําหนดไว้ [1] ||||| แม้ว่าการตรวจระดับสังกะสีในเลือดหรือในปัสสาวะ
สามารถทําได้ แต่ค่าท่ีได้ไม่ได้สัมพันธ์กับปริมาณการได้รับสังกะสีเข้าสู่ร่างกายจากการทํางาน อีกท้ังสังกะสียังเป็นแร่ธาตุจําเป็น
ท่ีตรวจพบได้ในร่างกายคนท่ัวไปอยู่แล้วด้วย จึงยังไม่มีองค์กรท่ีน่าเชื่อถือองค์กรใดแนะนําให้ตรวจระดับสังกะสีในเลือดหรือ
ปัสสาวะเพื่อใช้เฝ้าระวังสุขภาพคนทํางาน [4-5] 
การก่อมะเร็ง IARC Classification: ไม่ได้กําหนดไว้ [6] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2012): ไม่ได้กําหนดไว้ [1] 
แหล่งท่ีพบ สังกะสีเป็นแร่ธาตุท่ีพบได้ท่ัวไปบนพ้ืนผิวโลก มนุษย์รู้จักนําสังกะสีมาใช้ตั้งแต่สมัยหลายพันปีก่อน โดยนํามาทํา
เป็นสิ่งของต่างๆ เช่น หม้อใส่อาหาร เคร่ืองประดับ สังกะสีถูกนํามาใช้ท้ังในรูปบริสุทธ์ิ และโลหะผสม คือผสมกับทองแดงได้
เป็นทองเหลือง (Brass) การทําเหมืองสังกะสีมีอยู่ท่ัวโลก สินแร่ท่ีมีสังกะสีมาก เช่น ซาเลอร์ไรต์ (Sphalerite) เม่ือถูกขุดและ
หลอมเสร็จแล้ว จะถูกนํามาใช้ท้ังในรูปโลหะบริสุทธ์ิและโลหะผสม ท่ีใช้มากท่ีสุดคือนํามาใช้เคลือบเหล็ก (Iron) หรือเหล็กกล้า 
(Steel) เพื่อกันสนิม เรียกว่ากระบวนการเคลือบสังกะสี (Galvanization) ซึ่งอาจทําโดยการชุบโลหะลงไปในสังกะสีหลอม
ร้อนโดยตรง หรือเคลือบโดยการใช้ประจุไฟฟ้า (Electroplating) ก็ได้ โลหะท่ีผ่านกระบวนการเคลือบสังกะสีนี้แล้วถูกนํามาใช้
ประโยชน์หลายอย่าง เช่น เป็นแผ่นสังกะสี (Galvanized sheet) ทําหลังคาบ้าน ทําเสาไฟฟ้า ทําราวจับบันได ทําร้ัวบ้าน ทํา
ถังน้ํา แม้ว่าโลหะเคลือบสังกะสีจะป้องกันการเกิดสนิมได้ดีกว่าการใช้โลหะปกติ แต่หากสัมผัสกรด เกลือ หรือถูกน้ํา ก็จะทําให้
เป็นสนิมได้ง่ายข้ึน แผ่นสังกะสีทําหลังคาบ้านท่ีถูกฝนกรดจึงยังคงเป็นสนิมได้ เม่ือก่อนมีการนําโลหะเคลือบสังกะสีมาใช้ทําท่อ
น้ําด้วย แต่เนื่องจากเกิดปัญหามีสนิมเกิดข้ึนภายในท่อ ปัจจุบันจึงเลิกการใช้ไป แต่อาจพบได้ในอาคารที่ยังใช้ท่อน้ํารุ่นเก่าอยู่ 
การใช้สังกะสีในด้านอ่ืนท่ีพบได้อีกคือ ใช้ในรูปโลหะทองเหลือง ซ่ึงเป็นโลหะผสมท่ีทนการกัดกร่อนได้ดี จึงนํามาใช้ทําชิ้นส่วน
เคร่ืองดนตรี งานศิลปะ เคร่ืองประดับ ก๊อกน้ํา วาวล์ปิดเปิดระบบท่อต่างๆ สังกะสียังเป็นส่วนผสมในเนื้อโลหะทําเหรียญของ
บางประเทศ สารประกอบของสังกะสี เช่น สังกะสีออกไซด์ (Zinc oxide; ZnO) นํามาใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น เป็นเม็ดสี



148 

สีขาวในอุตสาหกรรมสี ใช้เป็นสารตัวกลางในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ใช้เป็นส่วนผสมหลักของยาทาแก้คัน เรียกว่าคาลา
ไมน์ (Calamine) และเกิดข้ึนได้เองในกระบวนการตัดเชื่อมโลหะท่ีเคลือบสังกะสี สารประกอบสังกะสีอีกชนิดคือ สังกะสีคลอ
ไรด์ (Zinc chloride; ZnCl2) ใช้ทําระเบิดควัน ใช้เป็นตัวประสาน (Flux) ในงานเชื่อมโลหะ และใช้ในการผลิตสารเคมีชนิดอ่ืน 
และเนื่องจากสังกะสีมีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม จึงพบเป็นปริมาณน้อยๆ ได้ในอาหารแทบทุกชนิด ในน้ําดื่ม และในอากาศ 
สําหรับร่างกายมนุษย์เรา สังกะสีจัดว่าเป็นแร่ธาตุจําเป็นต่อร่างกายที่ต้องได้รับในปริมาณน้อยๆ (Essential trace element) 
มีเอนไซม์กว่า 300 ชนิดในร่างกายที่มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ [5] สังกะสีมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต กระบวนการเผาผลาญ 
กระบวนการแปลรหัสพันธุกรรม ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบสืบพันธ์ุ สามารถพบสังกะสีได้ในอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง กล้ามเนื้อ 
กระดูก ไต ตับ และต่อมลูกหมาก ในน้ําอสุจิก็มีสังกะสีอยู่มาก เนื่องจากเป็นธาตุอาหารจําเป็นจึงมีการผลิตสังกะสีเป็นอาหาร
เสริมด้วย วิตามินรวมแทบทุกสูตรมักจะมีสังกะสีผสมอยู่ 
กลไกการก่อโรค แม้ว่าจะเป็นแร่ธาตุจําเป็นต่อร่างกาย แต่การได้รับสังกะสีในปริมาณสูงเกินไป เช่นจากการทํางานก็ก่อโรคได้ 
กลไกการก่อโรคในกรณีของโรคไข้ฟูมโลหะนั้น ยังไม่ทราบกลไกแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากพิษของสังกะสีออกไซด์ต่อร่างกาย
โดยตรง ไปกระตุ้นการหลั่งสารก่อการอักเสบของเซลล์ เช่น Cytokines มากกว่าจะเกิดจากกลไกทางระบบภูมิคุ้มกัน หลักฐาน
หนึ่งท่ีสนับสนุนคือโรคนี้มักเกิดอย่างรวดเร็วหลังการสัมผัส [7] การดูดซึมสังกะสีเข้าสู่ร่างกายนั้น ผ่านทางการกินและทางการ
หายใจ ส่วนทางผิวหนังดูดซึมได้น้อย เม่ือร่างกายได้รับสังกะสีเข้าไปมากพอสมควร จะสร้างโปรตีนที่ชื่อ Metallotionein 
ขึ้นมาเพื่อจับสังกะสีไว้ ทําให้ร่างกายดูดซึมสังกะสีได้ลดลง เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดส่วนใหญ่สังกะสีจะจับกับโปรตีนอัลบูมิน 
(Albumin) เป็นหลัก ประมาณกันว่าในร่างกายคนเราแต่ละคน จะมีสังกะสีสะสมอยู่รวมเป็นปริมาณ 1.5 – 3 grams [5] ส่วน
กลไกการเกิดโรคจากภาวะขาดสังกะสีนั้น เกิดจากการทํางานท่ีบกพร่องไปของเอนไซม์ท่ีมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบนั่นเอง 
การเตรียมตัวเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่มี เนื่องจากเป็นโลหะของแข็ง โอกาสร่ัวไหลหรือฟุ้งกระจายไปในวงกว้างจึงมีน้อย 
อาการทางคลินิก 
 อาการเฉียบพลัน (1.) พิษจากการทํางานกับสังกะสีท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือโรคไข้ฟูมโลหะ (Metal fume fever) หรืออาจเรียก 

Brass founders ague, Zinc shakes, Monday morning fever, Galvanizer’s poisoning, Smelter’s chill [7-8] 
ซ่ึงเกิดจากการสูดหายใจเอาฟูมของสังกะสีออกไซด์เข้าไปในปริมาณมาก (ฟูมคือของแข็งท่ีลอยอยู่ในอากาศ มีขนาดเล็ก
ในระดับไมครอน) โรคไข้ฟูมโลหะนี้ สามารถเกิดจากการสูดหายใจเอาฟูมของออกไซด์โลหะชนิดอื่น เช่น แมกนีเซียม
ออกไซด์ ทองแดงออกไซด์ ได้เช่นกัน แต่ก็พบว่าเกิดจากฟูมของสังกะสีออกไซด์บ่อยท่ีสุด [9] โรคนี้มักพบในคนท่ีทํางาน
สัมผัสฟูมของสังกะสีออกไซด์ท่ีเกิดจากความร้อนในปริมาณสูง เช่น งานเคลือบสังกะสีด้วยความร้อน เชื่อมหรือตัดโลหะ
เคลือบสังกะสี หรือทองเหลือง งานหลอมสังกะสีเพ่ือผลิตเป็นทองเหลือง อาการท่ีเกิดคือ มีไข้ หนาวสั่น เหงื่อแตก หายใจขัด 
ไอ เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ ลิ้นมีรสโลหะ เจ็บกล้ามเนื้อ เจ็บตามข้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และระดับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล
สูงขึ้น โดยรวมอาการจะคล้ายๆ โรคไข้หวัดใหญ่ (Flu-like symptoms) อาการมักเกิดภายใน 3 – 10 ชั่วโมงหลังการ
สัมผัส จัดเป็นโรคท่ีมีอาการเบาถึงปานกลาง มักหายได้เองภายใน 24 – 48 ชั่วโมง ถ่ายภาพรังสีทรวงอกอาจพบว่าเป็น
ปกติ หรือพบการอักเสบเป็นปื้น (Patchy infiltration) หรือพบลักษณะน้ําเกิน (Increase vascular congestion) การศึกษา
ข้อมูลจากศูนย์พิษแห่งหนึ่ง [8] พบว่าอาการที่เกิดขึ้นมักเกิดในวันจันทร์ ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อ Monday morning 
fever บางคนเชื่อว่าท่ีอาการมักเกิดในวันจันทร์อาจเพราะในระหว่างสัปดาห์ร่างกายมีการปรับตัวให้เกิดความทนข้ึนโดย
กลไกบางอย่าง เม่ือหยุดพักความทนลดลง การทํางานในวันจันทร์ซ่ึงเป็นวันแรกของสัปดาห์จึงเกิดอาการข้ึนได้บ่อยท่ีสุด 
(2.) พิษของสังกะสีคลอไรด์ เช่น การได้รับจากระเบิดควันท่ีใช้ในทางทหาร จะทําให้เกิดการทําลายปอดได้มากกว่า คือ
ระคายเคืองเย่ือบุ หลอดลมบวม ทางเดินหายใจเป็นแผล ปอดบวมน้ํา ปอดอักเสบจากสารเคมี และในรายที่รุนแรงอาจ
เกิดพังผืดในเนื้อปอด [10] 
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 อาการระยะยาว อาการระยะยาวในกรณีของโรคจากการทํางานไม่มี ส่วนกรณีของการได้รับในรูปแบบสารอาหาร มีท้ัง
อาการจากสังกะสีเกินและขาด (1.) การขาดสังกะสี อาจพบได้ในคนขาดสารอาหาร คนป่วยเรื้อรัง คนท่ีกินอาหารกลุ่มไฟเตท
มากเกินไป (ขัดขวางการดูดซึมสังกะสี) หรือคนท่ีได้รับทองแดงมากเกินไป (เนื่องจากทองแดงกับสังกะสีจะแย่งกันดูดซึม 
ถ้าได้รับตัวใดมากเกินไปร่างกายจะขาดอีกตัวหนึ่ง) และเป็นโรคทางพันธุกรรม Acrodermatitis enteropathica ทําให้
ดูดซึมสังกะสีไม่ได้ดี อาการจะเบื่ออาหาร ผมร่วง ท้องเสีย ถ้าเป็นเด็กจะโตช้า ระบบภูมิคุ้มกันไม่ดี หลงลืม แผลหายช้า 
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (2.) การได้รับสังกะสีมากเกินไปเป็นเวลานาน จะทําให้ไปขัดขวางการดูดซึมทองแดงเข้าสู่
ร่างกาย ทําให้เกิดอาการขาดทองแดงข้ึน ในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคทองแดงเกิน เช่น Wilson’s disease ก็ใช้สังกะสีเป็นยารักษา 
(3.) พิษระยะยาวจากการได้รับสังกะสีมากเกินไป มีข้อมูลท่ีเชื่อว่าอาจเป็นพิษต่อระบบประสาท และเป็นพิษต่อตับอ่อน 
ทําให้เซลล์ตับอ่อนตาย แต่ข้อมูลไม่ชัดเจนนัก [5] 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีของโรคไข้ฟูมโลหะ การซักประวัติอาชีพ เช่น เป็นช่างเชื่อมโลหะเคลือบสังกะสีหรือหลอม
สังกะสี เป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยในการวินิจฉัยได้ การตรวจท่ีช่วยในการรักษาคือ ตรวจภาพรังสีทรวงอก ตรวจวัดระดับ
ออกซิเจนจากปลายนิ้ว ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเพ่ือดูระดับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล ตรวจร่างกายต้องวัดไข้ด้วย 
การดูแลรักษา 
 การปฐมพยาบาล กรณีไข้ฟูมโลหะ ให้นําผู้ป่วยออกจากการสัมผัส อยู่ในพ้ืนท่ีอากาศถ่ายเทดี และรีบส่งพบแพทย์ 
 การรักษา (1.) กรณีโรคไข้ฟูมโลหะ เนื่องจากเป็นโรคที่มักอาการไม่รุนแรงและหายได้เองภายใน 24 – 48 ชั่วโมง การ

รักษาประคับประคองอาการก็เป็นการเพียงพอ ให้ออกซิเจนเสริม ให้ยาลดไข้ ให้นอนพัก และรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล
ถ้ามีอาการมาก (2.) กรณีขาดแร่ธาตุสังกะสีจากอาหาร ให้กินสังกะสีเสริม กรณีคาดว่าสังกะสีเกินให้หยุดการกินอาหาร
หรือวิตามินเสริมลง 

การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันท่ีดีท่ีสุดคือการควบคุมตามหลักอาชีวอนามัย กรณีต้องทํางานหลอมสังกะสี หรือเชื่อม
โลหะท่ีเคลือบสังกะสี ให้ทําระบบปิด หรือใช้เคร่ืองจักรแทนคนทํางานถ้าสามารถทําได้ จัดพ้ืนท่ีทํางานให้เปิดโล่งอากาศถ่ายเท
ดี ควบคุมระดับสังกะสีในบรรยากาศที่ทํางานไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ให้ความรู้เรื่องโรคไข้ฟูมโลหะกับคนทํางาน อาจให้ใช้
หน้ากากกรองสารเคมีท่ีกันฟูมได้ การเฝ้าระวังสุขภาพ ให้หม่ันสอบถามอาการไข้หนาวสั่นหลังเลิกงานว่ามีหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบ
ปรับปรุงสภาพภายในโรงงาน ตรวจสุขภาพประจําปีควรดูระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก เช่น ตรวจภาพรังสีทรวงอก ตรวจ
สมรรถภาพปอด การตรวจหวังเพ่ือให้มีความพร้อมในการทํางาน และค้นหาโรคอ่ืนๆ ท่ีทําให้สมรรถภาพปอดลดลง แต่ไม่ใช่
เพื่อคัดกรองโรคไข้ฟูมโลหะเพราะโรคนี้เกิดเร็วหายเร็ว โอกาสคัดกรองพบทําได้ยาก การตรวจระดับสังกะสีในเลือดและ
ปัสสาวะคนทํางานเพื่อหวังจะเฝ้าระวังสุขภาพไม่มีประโยชน์ ไม่แนะนําให้ทํา 
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