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แผนการบริหารการสอนประจําบทท่ี 4 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางเคม ี
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 
 

1. โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี 

2. การเขาสูรางกายของสารเคมี 

3. ประเภทของสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 

4. โรคพิษโลหะหนัก 

5. สารหนู 

6. โรคพิษตะก่ัว 

7. โรคพิษเหตุสารระเหยและสารทําละลาย 

8. โรคพิษสารทําละลายอินทรียอะโรมาติกไฮโดรคารบอน 

9. โรคพิษสารทําละลายอินทรียอะลิแฟติกไฮโดรคารบอน 

10. สารพิษสารทําละลายอินทรียประเภทแอลกอฮอล 

11. โรคพิษจากกาซ 

12. โรคพิษจากกาซท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง 

13. โรคพิษจากกาซท่ีทําใหเกิดภาวะจากออกซิเจน 

14. โรคพิษจากสารเคมีการเกษตรและสารเคมีอ่ืน ๆ 

15. โรคพิษจากสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

16. โรคจากสารกําจัดวัชพืช 

17. โรคพิษจากสารกัดกรอน 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เ พ่ือใหนักศึกษาทราบโรคจากการประกอบอาชีพท่ี เ กิดจากสิ่ ง คุกคามทางเคมี 

ประกอบดวยการเขาสูรางกายของสารเคมี  ประเภทของสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 

2. เพ่ือใหนักศึกษาทราบโรคพิษโลหะหนัก ไดแก สารหนู  โรคพิษตะก่ัว 

3. เพ่ือใหนักศึกษาทราบโรคพิษเหตุสารระเหยและสารทําละลาย ไดแก โรคพิษสาร          

ทําละลายอินทรียอะโรมาติกไฮโดรคารบอน  โรคพิษสารทําละลายอินทรียอะลิแฟติกไฮโดรคารบอน 

สารพิษสารทําละลายอินทรียประเภทแอลกอฮอล 
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4. เพ่ือใหนักศึกษาทราบโรคพิษจากกาซ ไดแก โรคพิษจากกาซท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง 

โรคพิษจากกาซท่ีทําใหเกิดภาวะจากออกซิเจน 

5. เพ่ือใหนักศึกษาทราบโรคพิษจากสารเคมีการเกษตรและสารเคมีอ่ืน ๆ ไดแก โรคพิษ           

จากสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  โรคจากสารกําจัดวัชพืช 

6. เพ่ือใหนักศึกษาทราบโรคพิษจากสารกัดกรอน 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. วิธีสอน 

1.1 การฟงการอภิปรายและบรรยาย 

1.2 การศึกษาดวยตนเอง 

1.3 การนําเสนอผลการทํางานกลุม 

1.4 การประเมินความรูหลังเรียน 

 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคาม           

ทางเคมี ประกอบดวยการเขาสูรางกายของสารเคมี  ประเภทของสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 

2.2 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับโรคพิษโลหะหนัก ไดแก สารหนู  โรคพิษตะก่ัว 

2.3 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับโรคพิษเหตุสารระเหยและสารทําละลาย                   

ไดแก โรคพิษสารทําละลายอินทรียอะโรมาติกไฮโดรคารบอน  โรคพิษสารทําละลายอินทรียอะลิแฟติก

ไฮโดรคารบอน สารพิษสารทําละลายอินทรียประเภทแอลกอฮอล 

2.4 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับโรคพิษจากกาซ ไดแก โรคพิษจากกาซท่ีทําใหเกิด

การระคายเคือง โรคพิษจากกาซท่ีทําใหเกิดภาวะจากออกซิเจน 

2.5 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับโรคพิษจากสารเคมีการเกษตรและสารเคมีอ่ืน ๆ 

ไดแก โรคพิษจากสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  โรคจากสารกําจัดวัชพืช 

2.6 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับโรคพิษจากสารกัดกรอน 

2.7 อาจารยมีการตั้งคําถามระหวางการสอน เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะห

เก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี 

2.8 อาจารยมอบหมายงานใหนักศึกษาแบงกลุมอภิปรายเก่ียวกับโรคพิษโลหะหนัก              

โรคพิษเหตุสารระเหยและสารทําละลาย  โรคพิษจากกาซ  และโรคพิษจากสารเคมีการเกษตรและ

สารเคมีอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากบทเรียน หัวขอท่ีใชในการอภิปรายประกอบดวย อาการและอาการแสดง     

อาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ  การปองกันผลกระทบตอสุขภาพ 
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2.9 นักศึกษานําผลท่ีไดจากการศึกษาคนความาสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. สื่อ PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการสอน 

 3. แบบทดสอบยอย 

 4. แบบฝกหัด 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. ประเมินการมีสวนรวมในการอภิปราย และเนื้อหาในการอภิปรายของนักศึกษา 

 2. ประเมินผลงานจากการศึกษาคนควาของนักศึกษา 

 3. ประเมินการทํางานกลุม และผลท่ีไดจากการทํางานกลุม 

 4. ความตรงตอเวลา และความตั้งใจในระหวางเรียน 

 5. คะแนนการสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทท่ี 4 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางเคม ี

 

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี 
 

สารเคมี ความหมายในอนุสัญญาวาดวยสารเคมี พ.ศ. 2533 ท่ีบัญญัติโดยองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ หมายถึง องคประกอบหรือสวนประกอบทางเคมีและสวนผสมไมวาจะโดยธรรมชาติ

หรือสังเคระหข้ึนในทางเคมี สวนสารเคมีอันตราย (dangerous chemical) คือสารเคมีท่ีมีขอมูลบงชี้

อยางชัดเจนวาเปนสารอันตราย มีลักษณะเฉพาะท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดการบาดเจ็บทําใหทรัพยสิน

เสียหาย เนื่องมาจากปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนความไมเถียรตัวของสารเคมีนั้นเม่ือมีการสลายตัวมีการระเบิด   

ลุกไหม หรือคุณสมบัติท่ีระเหยได 

สารเคมีชนิดตาง ๆ ท่ีใชเปนวัตถุดิบ หรือเปนผลผลิต หรือเปนของเสียท่ีตองกําจัดท่ีเก่ียวของ

กับการกอใหเกิดปญหาสุขภาพอนามัยของคนงานหรือผูท่ีเก่ียวของ สถานะสารเคมีนั้นอาจอยูในรูปของ

กาซ ไอสาร ฝุน ฟูม ควัน ละออง หรืออยู ในรูปของเหลว เชน สารตัวทําละลาย (solvents)             

ตาง ๆ (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560) เปนตน 
 

การเขาสูรางกายของสารเคมี 

ในการพิจารณาความเปนพิษของสารเคมีนั้น ตองทราบวาสารเคมีนั้นเขาสูรางกายและ               

เขาสูกระแสเลือดไดอยางไร เพราะสารเคมีจะไมสามารถกอใหเกิดอันตรายตอรางกายไดเลย                  

ถาหากสารเคมีไมสามารถเขาสูกระแสเลือดได เม่ือสารเคมีถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตแลว สารเคมีท่ีมี

พิษนั้นก็จะกอใหเกิดผลรายข้ึน หรือบางครั้งก็อาจจะทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะตาง ๆ ดวย โดยท่ัวไป

สารเคมีจะเขาสูรางกายคนท่ีทํางานท้ังในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เหมืองแร และอ่ืนๆ ได 3 ชองทาง 

ดังนี้ 

1. โดยการหายใจ การทํางานในสถานประกอบการท่ัว ๆ ไป ผูใชแรงงานสวนใหญจะไดรับ

สารเคมีเขาสูรางกายมากท่ีสุดโดยการหายใจ และพบวาการเปนพิษเนื่องจากสารเคมีตาง ๆ                    

ท่ีพบในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะมาจากการหายใจเอาสารเคมีเขาไปเปนสวนใหญ เม่ือสารเคมีผานเขา

สูระบบทางเดินหายใจสารเคมีเหลานั้นบางชนิดจะถูกละลายกลายเปนของเหลวแลวถูกดูดซึมเขาสู

กระแสเลือด แตสารเคมีบางชนิดไมถูกละลายและถูกดูดซึม แตจะตกคางอยูในปอด ซ่ึงจะทําใหเกิด             

การระคายเคืองตอปอด  เชน ฝุนทราย เปนตน 

ลักษณะตาง ๆ ของสารเคมีนั้นสวนใหญเอ้ืออํานวยใหเขาทางการหายใจมากท่ีสุด ไมวาจะเปน

ฝุน ฟูมละอองเล็ก ๆ ไอสารควันและกาซ มนุษยเราตองหายใจตลอดเวลา พ้ืนท่ีของระบบทางเดินหายใจ 



80 

 
คือปอดมีพ้ืนท่ีผิวประมาณ 90 - 100 ตารางเมตร ดังนั้น จึงพรอมท่ีจะรับสารเคมีไดมากมายและอัตรา

การดูดซึมสารเคมีจะสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากปอดเปนทางตันซ่ึงผิดจาก

ระบบทางเดินอาหาร เพราะถาสารเคมีไมถูกละลายและถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร สารเคมีเหลานี้

ก็จะถูกขับออกจากรางกายพรอมกับอุจจาระ สวนปอดนั้น เนื่องจากเปนทางตันจึงไมสามารถขับสารเคมี

พวกท่ีไมละลายและตกคางอยู ท่ีปอดออกได จึงทําใหสารเคมีท่ีตกคางอยูภายในปอดมีโอกาส                        

ทําความระคายเคืองตอปอด อยางดี ท่ีสุดท่ีปอดพยายามขับสารเคมีท่ีตกคางอยูใหออกมาก็คือ                     

วิธีการไอ ซ่ึงปกติแลวจะมีผลนอยมาก ดังนั้นสารเคมีท่ีเขาสูระบบทางเดินหายใจจะเกิดอันตรายไดท้ังใน

กรณีสารเคมีนั้นสามารถละลายและถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด และสารเคมีนั้นไมละลายและคงสภาพ 

อยูท่ีปอด 

2. โดยการกิน คนทํางานท้ังหลายจะมีโอกาสรับสารเคมีเขารางกายโดยวิธีการกินนั้นนอยมาก 

นอกจากเปนอุบัติ เหตุ หรือการมีสุขวิทยาสวนบุคคลไมดี คือ ปฏิบัติตนผิดหลักความปลอดภัย                  

ในการทํางานเก่ียวกับสารเคมี ตัวอยางเชน กินอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน ไมลางมือกอน

รับประทานอาหาร เปนจน นอกจากนี้สารเคมีเขาสูระบบทางเดินอาหาร บางสวนจะถูกทําลายโดยสภาพ

ความเปนกรดของน้ํายอยหรือการเจือจางลงเนื่องจากผสมกับน้ําและอาหาร อัตราการดูดซึมของสารเคมี

ในระบบทางเดินอาหาร โดยท่ัวไปมีอัตราต่ํากวาระบบทางเดินหายใจ อยางไรก็ตาม เม่ือสารเคมีถูกดูดซึม

จากระบบทางเดินอาหารเขาสูกระแสเลือดแลว สารเคมีดังกลาวจะถูกนําไปท่ีตับเพ่ือทําลายพิษและ

เปลี่ยนแปลงสภาพ ซ่ึงในการทําลายพิษมีข้ันตอนหลายข้ัน นับต้ังแตการสะสมท่ีตับ การเปลี่ยนสภาพไป

เปนสารไมเปนพิษ และการเคลื่อนยายไปยังไตโดยกระแสเลือด แลวขจัดออกทางระบบขับถายปสสาวะ 

สําหรับสารเคมีท่ีไมดูดซึมก็จะถูกขับออกจากรางกายโดยทางอุจจาระ 

3. โดยการดูดซึมทางผิวหนัง การเขาสูรางกายของสารเคมีโดยวิธีการดูดซึมทางผิวหนังสําคัญ

รองลงมาจากการหายใจ ปกติผิวหนังจะมีชั้นไขมันทําหนาท่ีปองกันการดูดซึมของสารเขาสูรางกายแตมี

สารเคมีบางชนิดสามารถท่ีจะทําลายชั้นไขมันเหลานั้นได เชน สารเคมีตัวทําละลายท้ังหลาย ตะก่ัว

อินทรีย ไซยาไนต สารฆาแมลง เปนตน จึงทําใหสารเคมีดังกลาวซึมผานเขาชั้นไขมันเหลานั้นเขาไปสูชั้น

ผิวหนังท่ีลึก ๆ  ลงไปได ซ่ึงชั้นของผิวหนังท่ีลึกลงไปนั้นมีเสนเลือดมาหลอเลี้ยง จึงทําใหสารเคมีพวกท่ีซึม

ผานชั้นไขมันนอก ๆ ลงไปลึก ๆ สามารถซึมเขาสูกระแสเลือดได นอกจากนี้การท่ีสัมผัสกับสารเคมีบาง

ชนิดอาจทําใหเกิดการระคายเคืองรวมท้ังเกิดการคัน แสบรอน และการอักเสบของผิวหนังบริเวณนั้น ๆ 

ได 
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ประเภทของสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 

 เนื่องจากสารเคมีสามารถกอใหเกิดอันตรายตอรางกายได โดยท่ัวไปอาจแบงประเภทตาม

ลักษณะความเปนพิษของสารเคมีท่ีมีตอรางกายได 
1. สารเคมีท่ีทําใหเกิดการขาดอากาศหายใจ สารเคมีนี้ทําอันตรายตอรางกายโดยไปแทนท่ี

ออกซิเจน หรือทําใหรางกายไมสามารถใชออกซิเจนใหเกิดประโยชนได ตัวอยางสารเคมีนี้ เชน คารบอน

ไดออกไซต คารบอนมอนออกไซต ไนโตรเจน ไซยาไนต เปนตน 

2. สารเคมีท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง สารเคมีนี้จะทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง              

เชน คัน แสบรอน หรือเปนบาดแผลพุพองตรงบริเวณท่ีสัมผัสกับสารเคมีเหลานั้นโดยตรง ตัวอยาง               

ของสารเคมีท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง ไดแก กรดตาง ๆ ดางตาง ๆ กาซคลอรีน แอมโมเนีย                    

ซัลเฟอรไดออกไซต เปนตน 

3. สารเคมีท่ีทําอันตรายตอระบบการสรางโลหิต สารเคมีนี้จะไปมีผลหรือทําอันตรายตอ              

ระบบการสรางโลหิต เชน สารตะก่ัวจะไปกดไขกระดูกซ่ึงทําหนาท่ีสรางเม็ดเลือดแดง มีผลทําให          

ไขกระดูกไมสามารถผลิตเม็ดเลือดแดงท่ีปกติ ทําใหปริมาณเม็ดเลือดแดงมีจํานวนนอยกวาปกติและ             

มีรูปรางไมสมประกอบซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดโลหิตจาง สารเบนซิน (benzene) ซ่ึงเปนสาร                   

ตัวทําละลาย (solvent) ในโรงงานอุตสาหกรรม มีผลทําใหเกิดโลหิตจางและลุกลามกลายเปนมะเร็ง            

ในเม็ดเลือด (lukemia) ได 

4. สารเคมีท่ีทําอันตรายตอระบบประสาท สารเคมีบางประเภท เชน โลหะหนัก ตัวอยางไดแก 

ตะก่ัว ปรอท แมงกานีส และสารพวกท่ีระเหยไดงาย แอลกอฮอลล เบนซิน อะซีโตน อีเธอรคลอโรฟอรม 

เปนตน สารตาง ๆ นี้ มีผลตอระบบประสาท เชน ทําใหเกิดการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนงง                    

ความจําเสื่อม ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายไมได มือสั่น ควบคุมอารมณไมได เปนตน 

5. สารเคมีท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซึม สารเคมีกลุมนี้ ไดแก สารฆา

แมลงบางชนิด เชน สารออรแกโนฟอสเฟต และคารบอเมต สารฆาแมลง โดยทําใหเกิดการสะสมของอะ

เซทิลโคลีน (acetyl choline) ซ่ึงเปนอันตรายตอรางกาย ปกติสารอะเซทิลโคลีนนี้จะเกิดข้ึนตลอดเวลา

ในรางกาย เพราะเปนสารท่ีเกิดจากการทํางานของระบบประสาท และจะถูกทําลายโดยเอนไซมโคลินเอ

สเตอรเลส (cholinesterase) สารฆาแมลงเหลานั้นเม่ือเขาสูรางกายจะไปจับตัวกับเอนไซมโคลินเอ

สเตอรเรสกอน จึงทําใหสารเอเซทิลโคลีนไมถูกทําลายใหหมดไป ซ่ึงเปนผลทําใหรางกายเกิดการสะสม

สารอะเซทิลโคลีนไวและเกิดอันตรายในท่ีสุด 

6. สารเคมีท่ีทําใหเกิดการอันตรายตอกระดูก สารเคมีในกลุมนี้จะไปทําอันตรายตอโตรงสราง

ของกระดูก ทําใหกระดูกเสียรูปราง หรือทําใหกระดูกเปราะ ตัวอยางสารเคมีในกลุมนี้ เชน ฟอสฟอรัส 

แคดเมียม เปนตน 
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7. สารเคมีท่ีทําอันตรายตอระบบการหายใจ  สารเคมีท่ีทําอันตรายตอระบบการหายใจ                

เชน ปอด สวนใหญจะเปนฝุนหรือเสนใยเล็ก ๆ (fiber) ท่ีถูกหายใจเขาไปพรอมกับอากาศเนื่องจากฝุน

หรือเสนใยเหลานั้นมีขนาดเล็กมากจึงสามารถลงไปถึงปอดได และเม่ือลงถึงปอดแลวจะไมละลายจะคง

สภาพอยูอยางนั้นตลอดเวลา ขณะท่ีปอดเคลื่อนไหวเม่ือหายใจฝุนหรือเสนใยเหลานั้นจึงระคายเคือง

ตลอดเวลา ทําใหปอดตองสราง "เยื่อพังผืด" (fibrous tissues) ข้ึนมาหอหุมฝุนเหลานั้นไว ทําใหเนื้อปอด

สวนนั้นตองเสียหนาท่ีไปคือ ไมสามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได ปอดท่ีมีเยื่อพังผืดมากจะมีความจุนอยลง

ทําใหรางกายเหนื่อยหอบงาย และอาจทําใหเสียชีวิตได ตัวอยางของสารเคมีในกลุมนี้ ไดแก ฝุนทราย ฝุน

ถานหิน และใยแอสเบสทอส เปนตน 

8. สารเคมีท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการผิดปกติทางพันธุกรรม สารเคมีในกลุมนี้จะทํา

ใหเกิดอันตรายตอไมโครโซมของเซลลไขของมารดาหรือสเปรมสของบิดา เม่ือไขหรือ สเปรมสท่ีมียีนส

ผิดปกติเหลานั้นไดถูกผสมและเจริญเปนตัวออนข้ึนมา ตัวออนนั้นจะมีโครโมโซมท่ีผิดปกติ ซ่ึงเปนสาเหตุ

ท่ีทําใหเกิดการแทงบุตร ทารกตายคลอด ในบางกรณีการผิดปกติของยีนจะปรากฏออกมาใหเห็นมรชั้น

ลูกหรือชั้นหลาน ตัวอยางสารเคมีพวกนี้ไดแก สารกัมมันตรังสี สารฆาแมลงบางชนิด โลหะบางชนิด               

ยาบางชนิด เปนตน 

9. สารเคมีท่ีทําใหเกิดมะเร็ง สารเคมีประเภทนี้ทําใหระบบการควบคุมการสรางเซลลผิดปกติ

คือไมสามารถท่ีจะหยุดยั้งการสรางเซลลเทากับจํานวนท่ีรางกายปกติตองการไดจึงทําใหมีการสรางเซลล

ใหมข้ึนมาเรื่อย ๆ มากเกินความจําเปน ซ่ึงเราเรียกเซลลท่ีมากเกินความจําเปนนั้นวา "เนื้องอก" ซ่ึงอาจ

เปนเนื้องอกชนิด "ไมรายแรง" หรือ "รายแรง" ก็ได เนื้องอกนี้จะแยงอาหารของเซลลปกติและขับถายของ

เสีย ทําใหเซลลปกติไมสามารถทําหนาท่ีได และเนื้องอกชนิดรายแรงจะอยูกันหลวม ๆ ซ่ึงพรอมท่ีจะหลุด

ลอยแพรกระจายออกไปตามกระแสโลหิตและกระแสน้ําเหลืองเพ่ืองอกเปนอวัยวะ ตาง ๆ ไดท่ัวรางกาย 

ตัวอยางของสารเคมีท่ีทําใหเกิดมะเร็ง เชน สารกัมมันตรังสี สารหนู แอสเบสตอส นิเกิล ไวนิลคลอไรด 

เบนซีน เปนตน 

10. สารเคมีท่ีทําใหทารกพิการ สารเคมีในกลุมนี้จะทําอันตรายตอทารกในขณะท่ีทารกนั้น

กําลังอยูในระยะเจริญเติบโตภายในครรภมารดา โดยเฉพาะชวง 3 - 8 สัปดาห จะตองระวังใหมากในการ

ไดรับสารเคมี เพราะเปนระยะท่ีมีการสรางและเจริญเติบโตของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย การไดรับ

สารเคมีในกลุมนี้เขาไปในระยะดังกลาวจะทําใหทารกมีโอกาสพิการไดมาก ทารกมักจะตายคลอด                 

หรือ คลอดกอนกําหนด หรือคลอดออกมาแลวอวัยวะไมครบ เชน ปากแหวง เพดานโหว แขนดวน               

ขาดวน หรือนิ้วมือและนิ้วเทาไมครบ ตัวอยางของสารเคมีในกลุมนี้ ไดแก ยาธาลิโดไมด สาราตัวทํา

ละลายบางชนิด ยาปราบศัตรูพืชบางชนิด เปนตน 
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โรคพิษโลหะหนัก 
 

โลหะหนัก หมายถึง โลหะท่ีมีความหนาแนนเกินกวา 5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร                    

เชน ตะก่ัว ปรอท สารหนู เปนตน สารพิษเหลานี้เม่ือถูกสะสมอยูในรางกายจนถึงระดับหนึ่งจะแสดง

อาการออกมาใหเห็น ผลความเปนพิษของโลหะหนักตอกลไกระดับเซลลมี 5 แบบ คือ 

1. ทําใหเซลลตาย 

2. เปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทํางานของเซลล 

3. เปนตัวการทําใหเกิดมะเร็ง 

4. เปนตัวการทําใหเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม 

5. ทําความเสียหายตอโครโมโซม ซ่ึงเปนปจจัยทางพันธุกรรม 
 

สารหนู  

สารหนู (arsenic) หมายถึง โรคท่ีเกิดจากการไดรับสารหนูหรือสารประกอบของสารหนูเขาสู

รางกายจนกระท่ังกอใหเกิดอาการเปนพิษตอการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย สารหนูท่ีใชใน

วงการอุตสาหกรรมแบงออกเปนสองประเภท คือ สารหนูอนินทรีย (inorganic arsenic) และสารหนู

อินทรีย (organic arsenic) สารหนูอนินทรียเปนสารหนูท่ีมีความเปนพิษสูงกวาสารหนูอินทรีย  

(วิลาวัณย  จึงประเสริฐ  และสุรจิต สุนทรธรรม, 2542) 

นอกจากนี้ยังมีการเกิดพิษจากกาซอารซีน ซ่ึงเปนกาซท่ีไมมีสี มีกลิ่นคลายกระเทียม                   

(garlic odour) เกิดจากสารหนูหรือสารประกอบของสารหนูทําปฏิกิริยากับกรด หรือแมแตการเทน้ําลง

ไปบนโลหะรอนๆ ท่ีมีองคประกอบของสารหนู ก็ทําใหเกิดกาซนี้ได 
 

อาการและอาการแสดงจากการไดรับสารหนู 

โรคพิษสารหนูแบงตามลักษณะอาการของโรคเปนสามชนิด คือ โรคพิษสารหนูเฉียบพลัน                    

โรคพิษสารหนูเรื้อรัง และโรคพิษสารหนูท่ีอยูในรูปของกาซอารซีน (arsine)  
 

การไดรับพิษเฉียบพลัน 

โรคพิษสารหนูและสารประกอบของสารหนูชนิดเฉียบพลันท่ีเกิดจากการทํางานนั้นพบไดนอย

มาก สวนใหญมักเกิดจากการกินสารหนูเขาไปโดยตั้งใจหรือรูเทาไมถึงการณ อาการท่ีเดนชัดในระยะตน

เปนอาการทางระบบทางเดินอาหาร ไดแก ปวดทองอยางรุนแรง ทองเดินอยางรุนแรง จนกระท่ังอาจถึง 

hypovolemic shock นอกจากนี้อาจทําใหเกิดอาการและอาการแสดงตออวัยวะหลายระบบ ไดแก 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบการหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดิน

ปสสาวะ ระบบเลอืด และระบบผวิหนัง 
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อาการของระบบทางเดินอาหาร มักมีอาการปวดทองอยางรุนแรง คลื่นไสอาเจียน                   

และทองรวงอยางรุนแรง ถายอุจจาระเปนสีคลายน้ําขาวหรือถายเปนเลือด ทําใหเสียน้ํา เกลือแร และ

เลือดอยางรุนแรงจนเสียชีวิตได การตรวจการทํางานของตับ มักพบระดับเอนไซมตับท้ัง AST และ ALT 

สูงข้ึน อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหความดันโลหิตต่ําช็อค หัวใจเตนผิดจังหวะ 

(ventricular arrhythmia) และมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาหัวใจ ไดแก มีชวง QT ยาวข้ึน  

รวมท้ังอาจมี QRS กวาง, ST ลดต่ําลงและคลื่น T แบน. สวนทางระบบการหายใจมักมีอาการเนื่องจาก

การระคายเคืองทางเดินหายใจ เชน คอหอยอักเสบ กลองเสียงอักเสบ และหลอดลมอักเสบรวมท้ังใน

รายท่ีรุนแรงอาจมีปอดบวมน้ํา (pulmonary edema) ได  

อาการทางระบบประสาทมักมีอาการทางระบบประสาทกลาง ไดแก ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 

เพอคลั่ง ชักและหมดสติ คือเกิดมีอาการ encephalopathy ได.นอกจากนี้อาจมีอาการทางระบบ

ประสาทสวนรอบ ท้ังระบบการรับสัมผัสและระบบการเคลื่อนไหว (sensorimotor peripheral 

neuropathy) ได 

ในระบบทางเดินปสสาวะ ผูปวยมักมีปสสาวะออกนอย (oliguria) ปสสาวะเปนเลือด มีไขขาว

ในปสสาวะ จนกระท่ังถึงเกิด acute tubular necrosis และ renal cortical necrosis ได                

ทางระบบโลหิตอาจพบภาวะโลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ํา เกล็ดเลือดต่ํา และในรายท่ีรุนแรงอาจเกิด 

disseminated intravascular coagulation ได 

อาการทางผิวหนังอาจพบ Mee’s lines ท่ีเล็บซ่ึงมีลักษณะเปนเสนสีขาวจางๆ อยูตามขวาง

ของตัวเล็บซ่ึงอาจพบเกิดตามหลังการเกิดพิษเฉียบพลันเปนเวลาหลายเดือน 
 

การไดรับพิษเรื้อรัง 

อาการของโรคพิษสารหนูและสารประกอบของสารหนูชนิดเรื้อรังท่ีพบไดบอย ไดแก อาการ

ทางระบบผิวหนัง ระบบประสาทสวนรอบ และมะเร็ง อาการทางระบบผิวหนังมักพบสีของผิวหนังเขม

ชื้น (hyper-pigmentation) และจางลง (hypopigmentation) เปนหยอมๆทําใหมีผิวดําสลับขาวตาม

ตัวเหมือนหยาดฝนในฝุน (rain drop on the dust); ฝามือฝาเทาอาจมีตุมแข็งเปน keratotic 

papule, corn like papule หรือ punctate keratosis ซ่ึงอาจรวมกันเปน plaque หรือ verrucous 

plaque ได 

ลักษณะการเสื่อมของระบบประสาทสวนรอบท่ีเกิดจากพิษสารหนูมักเปนแบบสมดุล 

(symmetrical polyneuropathy) ท้ังเสนประสาทรับความรูสึกและเสนประสาทสั่งการ ซ่ึงเกิดจากการ

ทําลาย myelin sheath และ axon รวมกับเสนประสาทฝอ (nerve atrophy) และมีพังผืดรัดรอบ

เสนประสาท (perineural fibrosis) ทําใหผูปวยมีอาการชาและเจ็บตามปลายมือปลายเทา (painful 

neuropathy) และอาจมีอาการออนแรงของกลามเนื้อรวมดวย 



85 

 
ความผิดปกติทางระบบโลหิต มักพบโลหิตจางเม็ดเลือดขาวต่ํา เกล็ดเลือดตํ่า หรือเม็ดเลือด

ทุกชนิดต่ํา (pancytopenia) นอกจากนี้ยังอาจพบเยื่อบุจมูกอักเสบจนถึงผนังก้ันจมูกทะลุได รวมท้ังยัง

อาจจะพบภาวะ noncirrhotic portal hypertension ได  

สารหนูเปนสารกอมะเร็งผิวหนังซ่ึงอาจพบไดท้ัง Bowen’s disease, squamous cell 

carcinoma และ basal cell carcinoma นอกจากนี้สารหนูอาจทําใหเกิด angiosarcoma ท่ีตับ 

รวมท้ังอาจกอใหเกิดมะเร็งปอด มะเร็งไขกระดูก มะเร็งกระเพาะปสสาวะ และมะเร็งไตได 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากสารหน ู

ผู ท่ีทํางานเก่ียวของกับการใชสารหนูหรือมีสารหนูปนเปอนในกระบวนการผลิตหรือ                   

การทํางานเปนผูท่ีมีความเสี่ยงตอการไดรับพิษสารหนู ไดแก การทํางานผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืช               

เชน สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง และสารกําจัดสัตวแทะ รวมท้ังเกษตรกรท่ีใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ท่ีมีสารหนูเปนสาวนประกอบ การทํางานท่ีมีการชุบ การหลอม การถลุง หรือการผลิตโลหะและโลหะ

ผสม (alloy); การผลิตสียอม และเม็ดสี การผลิตน้ํายาถนอมเนื้อไม การทําเครื่องแกว เครื่องปนดืนเผา 

และเซรามิก; การพิมพลายบนผา; การผลิตสารก่ึงตัวนํา (semiconductor); การผลิตยากลุม 

arsphenamine, neoarsphenamine, sulpharsphnamine และ tryparsamide; รวมท้ังการทํางาน

อ่ืนๆ ท่ีมีสารหนูและสารประกอบของสารหนูเก่ียวของ 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากสารหนู 

การดูแลสุขภาพคนงาน 

การปองกันการไดรับพิษจากสารหนูใชหลักการเดียวกับการปองกันโรคพิษจากโลหะอ่ืน             

โดยเนนท่ีการปองกันมิใหสารหนูเขาสูรางกายทางระบบหายใจ เชน การใชหนากากปองกันฝุน เปนตน 

รวมท้ังควรจัดใหมีการตรวจรางกายผูปฏิบัติงานเปนระยะ โดยเนนท่ีระบบการหายใจและผิวหนัง 

การดูแลสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

การควบคุมทางวิศวกรรมเพ่ือปองกันการไดรับพิษจากสารหนู ใชหลักการเดียวกับการปองกัน

โรคพิษจากโลหะอ่ืน สํานักงานคณะกรรมการความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานแหงสหรัฐอเมริกา 

(OSHA)  ไดกําหนดระดับสารหนูท่ีอนุญาตใหมีในบรรยากาศของท่ีทํางานไว คือ PEL= 0.5 มก./ลบ.ม. 

สําหรับสารหนูอนินทรีย และ 0.2 มก/ลบ.ม. สําหรับกาซอารซีน (arsine)  
 

โรคพิษตะกั่ว 

การไดรับสารตะก่ัวหรือสารประกอบของตะก่ัวเขาสูรางกายอาจกอใหเกิดอาการเปนพิษตาม

ระบบตางๆข้ึนได ตะก่ัวท่ีใชในวงการอุตสาหกรรมแบงออกเปนสองชนิด คือ ตะก่ัวอนินทรีย (inorganic 

lead) เชน lead oxide (Pb2O4) ซ่ึงใชมากในโรงงานทําแบตเตอรรี่ ทําสี, lead chromate (PbCrO4) 
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ซ่ึงใชทําสีทาบาน เปนตน และตะก่ัวอินทรีย (inorganic lead) ไดแก tetramethyl lead และ 

tetraethyl lead ซ่ึงใชเปนสารท่ีทําใหเครื่องเดินเรียบ (antiknock compounds)  

โรคพิษตะก่ัวเปนโรคท่ีพบไดบอยในประเทศท่ีเริ่มตนพัฒนาอุตสาหกรรม ซ่ึงเม่ือ 20 ปกอน

เปนปญหาของประเทศท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมแลว เชน อเมริกา ยุโรป และญี่ปุน เปนตน อุบัติการณของ

โรคพิษตะก่ัวในประเทศไทยท่ีมีรายงานปรากฏเปนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.2495 และหลังจากนั้นมีรายงาน

ผูปวยโรคพิษตะก่ัวท้ังในผูใหญและเด็กมาตลอด (วิลาวัณย  จึงประเสริฐ  และสุรจิต สุนทรธรรม, 2542) 
 

อาการและอาการแสดงจากการไดรับพิษตะกั่ว 

ตะก่ัวอนินทรียเขาสูรางกายคนไดสองทาง คือ ทางการหายใจและการกิน การหายใจรับฝุน

ละอองไอระเหย หรือควันตะก่ัว เปนทางเขาสูรางกายท่ีพบไดบอยในผูประกอบอาชีพสัมผัสตะก่ัว                

เชน คนงานท่ีทํางานในโรงงานหลอมตะก่ัว โรงงานแบตเตอรรี่ โรงงานผลิตสี เปนตน การกินเปนทางท่ี

ตะก่ัวเขาสูรางกายท่ีสําคัญท่ีสุดในเด็ก เนื่องจากเด็กมีพฤติกรรมการเก็บของเขาปากบอยๆ เชน สะเก็ดสี 

การอมของเลนท่ีมีตะก่ัวผสม นอกจากนี้ตะก่ัวยังอาจปนเปอนมากับอาหาร น้ําดื่ม หรือจากแหลงตางๆ 

รวมท้ังการใชภาชนะท่ีมีตะก่ัวเจือปนสําหรับใสอาหารและเครื่องดื่ม 

ตะก่ัวอินทรีย เขาสูรางกายดวยทางการหายใจและทางผิวหนัง ทางการหายใจมักพบใน

คนงานท่ีทําความสะอาดและซอมแซมถังเก็บน้ํามันท่ีมีสารตะก่ัวซ่ึงมีโอกาสสูดหายใจรับเอาตะก่ัว

อินทรียเขาสูปอดแลวกระจายไปสูสวนตางๆของรางกายตอไป นอกจากนี้คนงานท่ีทําหนาท่ีผสมบรรจุ

และขนสงน้ํามันเบนซินท่ีผสมดวย tetraethyl lead เม่ือถูกน้ํามันดังกลาวเปอนตามตัวหรือใชน้ํามัน

ลางมือสารตะก่ัวในรูปนี้ซ่ึงสามารถละลายไดในไขมัน จึงซึมผานผิวหนังเขาสูรางกายได รวมท้ังการดูด

ถายน้ํามันดังกลาวโดยใชปากดูดสายยาง ก็อาจไดรับสารตะก่ัวเขาสูรางกายไดเชนกัน 

ตะก่ัวท่ีถูกดูดซึมเขารางกาย ระยะแรกมักอยูในสภาพ lead diphosphate ซ่ึงสามารถ

กระจายไปตามเนื้อเยื่อออน (soft tissue) ตางๆ เชน สมอง ปอด ตับ มาม ไขกระดูก เสนผม เปนตน 

หลังจากนั้นบางสวนเขาไปสะสมท่ีกระดูกในสภาพ lead triphosphate ท้ังนี้ประมาณรอยละ 30                 

ของตะก่ัวในรางกายสะสมอยูท่ีเนื้อเยื่อออน และอีกรอยละ 70 สะสมอยูท่ีกระดูก 

การเกิดพิษตะก่ัวนั้นข้ึนอยูกับปริมาณตะก่ัวท่ีมีอยูในเนื้อเยื่อออน ซ่ึงตะก่ัวมักทําใหการ

เจริญเติบโตและการทํางานของเซลลตางๆในเนื้อเยื่อดังกลาวผิดปกติโดยเฉพาะในระยะท่ีเนื้อเยื่อนั้นมี

การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ในสภาวะท่ีรางกายมีความเครียดเกิดข้ึน เชน ตั้งครรภ มีไข 

หรือมีภาวะสมดุลกรดดางผิดปกติ ตะก่ัวมักออกจากกระดูกเขาไปในเลือดและกระจายเขาสูเนื้อเยื่อออน

มากข้ึน จึงทําใหผูปวยซ่ึงเดิมไมมีอาการ เกิดการเปนพิษอยางเฉียบพลันข้ึนได  
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การไดรับพิษเฉียบพลัน 

ผูปวยท่ีไดรับตะก่ัวเปนปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น มักมีอาการคลื่นไส อาเจียน และปวด

ทองอยางรุนแรง รวมท้ังมีอาการทางระบบประสาท ไดแก ความคิดสับสน การทํางานของรางกายไม

ประสานงานกัน สูญเสียทักษะท่ีเคยทําไดบางอยาง ชัก หมดสติ และมีอาการทางสมอง (acute lead 

encephalopathy) ซ่ึงพบมากในเด็กมากกวาในผูใหญ สวนใหญระดับตะก่ัวในเลือดในผูปวยดังกลาว

มักสูงกวา 100 มคก./ดล. แตก็มีรายงานอาการดังกลาวในผูปวยท่ีมีระดับตะก่ัว 70 มคก./ดล. เชนกัน 

การไดรับพิษเรื้อรัง 

ในผูปวยท่ีไดรับสารตะก่ัวในระดับท่ีต่ํากวาท่ีกอใหเกิดอาการเฉียบพลันเปนระยะเวลานาน มัก

กอใหเกิดการเปนพิษเรื้อรัง ซ่ึงมีอาการตามระบบตางๆ ไดแก ระบบประสาทท้ังสวนกลางและสวนรอบ 

(central and peripheral nervous system) ระบบทางเดินอาหาร ระบบการสรางเม็ดเลือด และ

ระบบไต  

อาการทางระบบประสาทสวนกลาง มักเริ่มดวยอาการเซ่ืองซึม ความคิดชา ปวดศีรษะ             

มึนศีรษะ เวียนศีรษะ การทรงตัวไมดี เดินเซงาย และหงุดหงิด, ถารุนแรงข้ึนมักมีอาการสั่นเวลา

เคลื่อนไหว ซึมหลับ ชักและหมดสติ นอกจากนี้ยังพบมีประสาทตาฝอ และความผิดปกติในการทํางาน

ของกลองเสียง  

อาการทางระบบประสาทสวนรอบและกลามเนื้อมักมีอาการปวดตามกลามเนื้อและขอตางๆ 

มีอาการออนแรงของกลามเนื้อท่ีใชบอย เชน กลามเนื้อท่ีใชกระดกขอมือทําใหกระดกขอมือไมได (wrist 

drop) :ซ่ึงอาจเปนขางเดียวหรือสองขางได อาการทางระบบประสาทสวนรอบมักเปนอาการทางการ

เคลื่อนไหวเปนหลัก (motor neuropathy) นอกจากนี้อาจมีปลายประสาทอักเสบ (peripheral 

neuritis) ทําใหอาการชาได แตพบไมบอยนัก 

อาการทางระบบทางเดินอาหาร ผูปวยอาจมีอาการเบื่ออาหาร อาเจียน ปวดทองแบบลําไส

บิดตัว (colicky pain) ซ่ึงอาการอาจสับสนกับไสติ่งอักเสบเฉียบพลันได นอกจากนี้อาจมีอาการทองผูก

หรือทองเดินได และสวนใหญมักมีน้ําหนักลดลง 

ในระบบการสรางเม็ดเลือด มักพบมีอาการซีดโดยท่ัวไปมักพบลักษณะ hypochromic 

microcytic เชนเดียวกับการขาดธาตุเหล็ก แตอาจพบเปนแบบ normochromic normocytic ได

เชนกัน นอกจากนี้บางครั้งก็มีอาการเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน (acute hemolysis) ได การตรวจดู 

peripheral blood smear อาจพบ basophilic stippling ในเม็ดเลือดแดง และ toxic granules     

ในเม็ดเลือดขาวได 

ในผูปวยท่ีไดรับตะก่ัวเปนเวลานานๆ มักเกิดภาวะกรดยูริกค่ังในรางกาย จนอาจทําใหเกิด

ภาวะไตวายเรื้อรัง หรือมีอาการทางโรคเกาทได นอกจากนี้มีลักษณะอ่ืนๆท่ีอาจพบได เชน “lead line” 

ซ่ึงเปนเสนสีน้ําเงินเทาเขมท่ีเหงือกเกิดจากปฏิกิริยาระหวางไฮโดรเจนซัลไฟดของบักเตรีในชองปากกับ
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ตะก่ัว อาจพบไดถึงรอยละ 80 ของผูปวยท่ีไดรับตะก่ัวสะสมมาเปนเวลานานๆ แตคอนขางแยกจากโรค

ปริทนตไดยาก  
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากโรคพิษตะกั่ว 

บุคคลท่ีมีความเสี่ยงตอการไดรับพิษตะก่ัว ไดแก ผูท่ีทํางานในเหมืองแรและโรงงานถลุงแร

ตะก่ัว รวมท้ังผูท่ีทํางานในอุตสาหกรรมท่ีใชตะก่ัวเปนองคประกอบ เชน อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคและ

คอมพิวเตอร อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรรี่น้ํา อุตสาหกรรมผลิตแกว การทําเซรามิกและ

เครื่องปนดินเผา การทําเครื่องประดับโลหะ การชุบโลหะ  การทําลูกปน  การบัดกรีตะก่ัว             

การเรียงพิมพและหลอตัวพิมพ  การผลิตและบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช  การพนสีกันสนิมและสีทาบาน  

การทํางานเ ก่ียวของกับน้ํ า มันเบนซินท่ีผสมสารตะก่ัว (ตะก่ัว อินทรีย )  เชน  เด็กป มน้ํ า มัน                     

ชางซอมเครื่องยนต รวมท้ังอาชีพอ่ืนๆ เชน ตํารวจจราจร เปนตน 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากโรคพิษตะกั่ว 

การดูแลสุขภาพคนงาน 

ในบริ เวณสถานท่ีทํางาน ควรจัดให มี ท่ีล างมือหองเปลี่ยนเสื้อผา และหองอาบน้ํ า                     

เพ่ือใหคนงานไดใชลางมือ เปลี่ยนเสื้อผา และอาบน้ําชําระรางกาย เม่ือเสร็จจากการปฏิบัติงานเปน

ประจําทุกวัน รวมท้ังมีการใหความรูเรื่องสุขศาสตรสวนบุคคลในการทํางานแกคนงานและดูแลใหคนงาน

ปฏิบัติดวย ไดแก การลางมือใหสะอาดกอนกินอาหาร การไมนําอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเขาไปบริโภค

ในขณะปฏิบัติงาน การเปลี่ยนเสื้อผาและชําระลางรางกายทันทีท่ีน้ํามันผสมตะก่ัวอินทรียหกรดตัวและ

เสื้อผา อาบน้ําชําระรางกายภายหลังเสร็จงานทุกวัน และเปลี่ยนเสื้อผาชุดปฏิบัติงานเก็บไวในท่ีเก็บ

เสื้อผาของโรงงาน ไมควรนํากลับไปซักท่ีบานโดยโรงงานควรมีสวัสดิการการซักชุดทํางาน                       

และมีการกําจัดน้ําเสียอยางถูกตอง  

นอกจากนี้ ควรไดจัดหาเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลใหคนงานไดสวมใส เชน เครื่องกรอง

อากาศท่ีเหมาะสม ถุงมือ ชุดปฏิบัติงาน เครื่องชวยหายใจ และรองเทาบูต ในขณะท่ีคนงานลงไปซอม

หรือทําความสะอาดถังเก็บน้ํามันท่ีผสมตะก่ัวอินทรีย 

กอนเขาทํางาน ควรใหมีการตรวจสุขภาพคนงานท่ีตองทํางานสัมผัสกับตะก่ัว เพ่ือคัดเลือก

บุคคลท่ีเหมาะสมเขาปฏิบัติงาน คือ ไมควรใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป สตรีตั้งครรภ ผูท่ีเปนโรคโลหิตจาง 

ฟนผุ เหงือกอักเสบ หรือโรคไต เขาทํางานท่ีตองสัมผัสกับตะก่ัว 

หลังจากเขาทํางานแลว ควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบและคนหา

อาการผิดปกติในระยะเริ่มแรก โดยตรวจรางกายใหครบทุกระบบอยางนอยปละครั้ง และใหมีการตรวจ

ตัวชี้วัดทางชีวภาพเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม ถาพบมีผูไดรับพิษตั้งแตระดับท่ียังไมมีอาการ                

ใหตรวจสอบสถานท่ีทํางาน และพฤติกรรมการทํางานของคนงาน รวมท้ังยายคนงานนั้นออกจากงาน
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ดังกลาว ไปทํางานในหนาท่ีอ่ืนท่ีไมสัมผัสตะก่ัว จนกวาตะก่ัวจะถูกกําจัดออกไปไดหรือใหไดรับการรักษา

ท่ีเหมาะสม  

นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเฝาระวังโรค โดยแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยจัดทํารายงาน

สรุปการเฝาระวังโรคพิษตะก่ัวเปนประจํา เชน ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับ “occupational 

safety and health act of 1970” กําหนดใหนายจางตองเก็บรายงานการตรวจเปนระยะๆ และมีการ

เฝาระวังโรคในคนทํางานสัมผัสตะก่ัวอนินทรียเปนเวลา 40 ป หรือ เทากับระยะเวลาการจางทํางานเพ่ิม

อีก 20 ป 

ในกรณีหญิงมีครรภ ท่ีตองสัมผัสกับสารตะก่ัวถามีระดับตะก่ัวในเลือดตั้งแต 25 มตก./ดล              

ข้ึนไป ตองใหหยุดงานทันที และตรวจติดตามระดับตะก่ัวในเลือดตอไป เพ่ือปองกันการเกิดพิษตะก่ัว

ของทารกในครรภ 

การดูแลสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

การควบคุมทางวิศวกรรม โดยการจัดใหมีระบบระบายอากาศในสถานท่ีทํางานใหเหมาะสม 

ท้ังชนิดเฉพาะท่ีแลชนิดท่ัวไป เพ่ือกําจัดควัน ไอ หรือฝุนของตะก่ัวออกไปจากจุดกําเนิด ระมัดระวังไมให

เกิดมีการพัดกลับของฝุนตะก่ัวท่ีกําจัดออกไปแลวกลับเขามาในสถานท่ีทํางานอีก  

สิ่งท่ีสําคัญ คือ ควรมีการกักเก็บรวบรวม ควัน ไอและฝุนตะก่ัว ใหรวมอยู ท่ีเดียวกัน                   

เพ่ือปองกันการกระจายไปในบรรยากาศ รวมท้ังแยกกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับตะก่ัวใหออก

หางท่ีทํางานท่ัวไปหรือก้ันบริเวณใหเปนสัดสวน เพ่ือปองกันคนงานแผนกอ่ืนๆไมใหไดรับไอหรือฝุน

ตะก่ัว 

นอกจากนี้ควรใหมีการทําความสะอาดบริเวณท่ีทํางาน ตลอดจนอุปกรณในการทํางานให

สะอาดปราศจากฝุนละอองของตะก่ัว โดยเฉพาะพ้ืนโรงงานตองทําความสะอาดดวยวิธีเปยกอยาง

สมํ่าเสมอ รวมท้ังจัดใหมีการตรวจระดับตะก่ัวในบรรยากาศการทํางานเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ             

และเม่ือพบวามีระดับเกิน 0.15 มก./ลบ.ม. ของอากาศ ตองรีบดําเนินการแกไขและปรับปรุง                    

คามาตรฐานระดับตะก่ัวในบรรยากาศการทํางานท่ีกําหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม      

ของไทย คือไมเกิน 0.2 มก./ลบ.ม. ของอากาศ  

 

โรคพิษจากสารระเหยและสารทําละลาย 
 

สารทําละลาย (solvent) หมายถึง สารท่ีมีลักษณะเปนของเหลวและมีคุณสมบัติใน                   

การละลายสารอ่ืนได เชน น้ํา และของเหลวอ่ืน ๆ ท่ีมีองคประกอบของคารบอน 

สารทําละลายอินทรีย (organic solvents) หมายถึง สารท่ีมีคารบอนเปนองคประกอบ                

มีลักษณะเปนของเหลว สามารถละลานสารอ่ืนได โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถละลายสารท่ีมีคารบอน
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เปนองคประกอบ สารทําละลายอินทรียนี้มีหลายชนิด และระเหยไดงาย จึงมักเรียกวาสารระเหยอินทรีย 

(volatile organic compounds)  หรือ VOCs 

สารทําละลายอินทรียมีคุณสมบัติระเหยไดงาย มีกลิ่นเฉพาะตัว ละลายไขมันและสารเคมีอ่ืน

ไดดี มักนิยมใชในกิจกรรมหลายชนิด ท้ังในภาคเกษตรกรรม โดยใชในการกระบวนการผลิตปุยและ

สารเคมีกําจัด ศัตรู พืชบางชนิดในภาคอุตสาหกรรม เชน  ใช เปนสารชะล าง  และสกัดสาร                            

ท้ังในอุตสาหกรรมผลิตสี อุตสาหกรรมปโตรเคมี การพิมพ ซอมรถยนต ผลิตรถยนต ผลิตยารักษาโรค 

ผลิตสมุนไพร ผลิตน้ําหอม สเปรย ผลิตเฟอรนิเจอร ผลิตเครื่องหนังและรองเทา เปนตน ในภาพบริการ 

เชน การชะลางในหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล และเปนสวนผสมของน้ํามัน ในสถานีบริการน้ํามัน เปน

ตน 

เนื่องจากสารทําละลายอินทรียมีหลายชนิด จึงมักเรียกเปนกลุมของสารละลายอินทรีย                   

ท่ีแตกตางกันไปตามโครงสรางทางเคมี ความผิดปกติและโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพท่ีตองสัมผัส

สารดังกลาวจําแนกตามกลุมโครงสรางทางเคมี (สมชัย บวรกิตติ, โยธิน เบญจวัง และปฐม สวรรคปญญา

เลิศ, 2552) ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
 

โรคพิษสารทําละลายอินทรียอะโรมาติกไฮโดรคารบอน 

สารอะโรมาติกไฮโดรคารบอนกลุมท่ีมีลักษณะโครงสรางทางเคมีทีมีคารบอนตอกัน                      

เปนวงแหวนเบนซีน (bezene ring) เขาสูรางกายทางการหายใจเปนหลัก สารในกลุมนี้มีสารโทลูอีน

และสตัยรีนเปนตัวทําละลายท่ีใชมากท่ีสุด สารเบนซีนนับเปนสารท่ีมีความเปนพิษรายแรงทําใหเกิด

มะเร็งเม็ดเลือดขาว ในท่ีนี้จะกลาวถึงเบนซินเปนตัวแทนของสารกลุมนี้ 

เบนซีน (bezene) มีลักษณะเปนของเหลวใสท่ีอุณหภูมิหอง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ละลายน้ํา

ไดเล็กนอย ระเหยงาย ติดไฟงาย จัดอยูในกลุมสารตัวทําละลายอินทรีย ในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 

19  ไดมีการนําเบนซีนมาใชในอุตสาหกรรมผลิตยาง และเนื่องจากเปนตัวทําละลายท่ีดีมาก                     

จึงถูกนํามาใชกวางขวางในอุตสาหกรรมผลิตสี หมึกพิมพ สารกําจัดแมลง และการผลิตสารเคมี กอนมี

การจํากัดการใชและทดแทนดวยสารท่ีปลอดภัยกวา เม่ือมีรายงานวาเปนสาเหตุของ aplastic anemia 

และเปนสารกอมะเร็ง ทางเขาสูรางกายท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทางการหายใจ รองลงมา คือ ทางผิวหนังซ่ึง

พบไดในชางซอมเครื่องยนตซ่ึงสัมผัสกับน้ํามันเบนซีน (bezene) เบนซีนเม่ือเขาสูรางกายจะกระจาย

ตัวอยางรวดเร็วทางระบบไหลเวียนโลหิตเขาสูอวัยวะท่ีมีเลือดและไขมันมาก เชน สมอง ตับ ไต                   

ไขกระดูก หัวใจ และกลามเนื้อ ประมาณรอยละ 25 - 50 ของเบนซีนท่ีเขาสูปอดจะถูกกําจัดออกทางลม

หายใจ (exhaled air) สวนสารเบนซีนท่ีเขาสูรางกายจะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสรางท่ีตับโดยเอนไซม 

cytochrome P-450 dependent monooxygenase และถูกขับออกทางไต 
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เบนซีนและเมตาโบไลตมีฤทธิ์กดการทํางานของไขกระดูก โดยออกฤทธิ์คลายโคลชิซีน 

(colchicine-like effect) คือ ยับยั้งกระบวนการการแบงเซลลในข้ัน mitosis ทําใหการสรางเม็ดเลือด

แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดลดลง กอใหเกิดภาวะโลหิตจางแบบ aplastic anemia 

อาการและอาการแสดงจากการไดรับพิษของเบนซีน 

อาการและอาการแสดงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. อาการเฉียบพลัน อาการคลายดมยาสลบ มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน งวงนอน 

ออนเพลีย  รู สึ ก เมา พูดลิ้ น พันกัน รู สึ กการทรงตัว ไมดี  ไมทราบสถานท่ี เวลา  และบุคคล 

(Disorientation) ซึมเศรา และหมดสติ มีการระคายเคืองทางเดินหายใจ ไอ แสบจมูกและแสบคอ 

2. อาการเรื้อรัง ประกอบดวยอาการตอระบบตาง ๆ ของรางกาย ดังนี้ 

  2.1 พิษตอไขกระดูก เบนซีนทําลายไขกระดูก ทําใหจํานวนเม็ดเลือดขาวและเกร็ด

เลือดต่ํา ทําใหเกิดโลหิตจางแบบ aplastic anemia ได 

  2.2 พิษตอระบบประสาท พบอาการและอาการแสดงของ neurophysiologic                  

และ neuropsychiatric disturbance มีความผิดปกติของเสนประสาทสมอง corticospinal tract  

และ nerve root dysfunction  

  2.3 ผิวหนังอักเสบ ผัวหนังแหง แตก และบวมแดง ระคายเคืองตอผิวหนัง                       

ทําใหผิวหนังแหงเปนผื่นแดง (erythema) พุพอง (blister) และตกสะเก็ด (scalydermatitis) 

  2.4 พิษตอระบบอ่ืน ๆ ไดแก พิษตอตับ ทําใหเกิดอาการตับอักเสบ 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากสารทําละลายอินทรียอะโรมาติกไฮโร

คารบอน (เบนซีน) 

การทํางานท่ีมีการใชเบนซีนเปนสารทําละลาย รวมท้ังอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิต และมีเบนซีน

เปนผลพลอยได เปนงานท่ีมีความเสี่ยงตอการไดรับพิษจากเบนซีน ไดแก อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับ

น้ํามัน กาซธรรมชาติ และปโตรเคมี เชน การผลิต styrene, phenol, cyclohexane, caprolactum 

อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก เสนใยสังเคราะห ยางสังเคราะห อุตสาหกรรมหารผลิตสี หมึกพิมพ กาว 

สารกําจัดแมลง ตัวทําละลาย และอาชีพท่ีเก่ียวของการใชสารเคมีท่ีมีตัวทําละลายอินทรียเปนสวนผสมม 

เชน ชางสี การผลิตรองเทา การผลิตแผงวงจรไฟฟาและอิเลคทรอนิกส น้ํายาทําความสะอาด                    

และในหองปฏิบัติการทางเคมี เปนตน 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากเบนซีน 

การปองกันท่ีดีท่ีสุดคือการเปลี่ยนไปใชตัวทําละลายท่ีอันตรายนอยกวา หรือไมใชตัวทําละลาย

ท่ีมีเบนซีนเปนองคประกอบเลย ซ่ึงอาจเปนไปไมได ดังนั้นการปดภาชนะปองกันการระเหยของตัวทํา



92 

 
ละลาย การสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน หนากาก ถุงมือ เปนตน จึงเปนสิ่งท่ี

สําคัญและพึงปฏิบัติอยางเครงครัด 

1. การปองกันท่ีสุขภาพคนงาน ไดแก การตรวจสุขภาพกอนรับเขาทํางานและตรวจเปนระยะ 

ๆ รวมท้ังการเฝาคุมทางชีวภาพ เชน การตรวจเลือด ปสสาวะ การตรวจการทํางานของตับ เปนตน 

นอกจากนี้การลดชั่วโมงการทํางาน จัดใหมีชวงพักบอยครั้งข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงหนาท่ี ซ่ึงเปนมาตรการ

ควบคุมของฝายบริหาร จะชวยลดการเกิดอันตรายลงได สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การใหความรูแกผูท่ี

เก่ียวของทุกระดับ เพ่ือใหทราบถึงอันตรายและมาตรการในการควบคุมปองกัน 

2. การดูแลสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางาน เนื่องจากเบนซีนเปนสารท่ีมีพิษสูง              

การปองกันการได รับ พิษจากเบนซีนทําได โดยการใชสาร อ่ืนท่ี มี อันตรายนอยกวาทดแทน                       

และการปองกันการแพรกระจาย การใชสารอ่ืนท่ีมีอันตรายนอยกวาทดแทน เชน ใชไซลีนหรือโทลูอีน

แทนเบนซีน ในกรณีหมึกพิมพ สี เปนตน ใชกระบวนการผลิตแบบปด ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต 

และระบบบํารุงรักษาไมใหมีรอยรั่วซึม ภาชนะท่ีใสตองปดใหมิดชิดทันทีภายหลังการใชเสร็จสิ้น                

หม่ันรักษาความสะอาดของบริเวณทํางาน เม่ือสารหกหรือกระเซ็นออกจากระบวนการผลิต หรือภาชนะ

ท่ีใสตองรีบทําความสะอาดโดยเร็ว นอกจากนี้ ตองจัดใหมีระบบระบายอากาศในท่ีทํางานท่ีเหมาะสม 

และเพียงพอ จัดหาเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากาก ถุงมือ เครื่องหายใจท่ีเหมาะสม 

รวมท้ังการจัดใหมีการฝกใช ตลอดจนการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังการเฝาคุมสิ่งแวดลอมดวย 
 

โรคพิษสารทําละลายอินทรียอะลิแฟติกไฮโดรคารบอน 

เอ็น-เฮกเซน (n-hexane) เปนสารท่ีเปนตัวแทนของตัวทะละลายอินทรียอะลิแฟติก

ไฮโดรคารบอน เนื่องจากเปนตัวทําละลายท่ีใชบอยในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตัวทําละลายอินทรียท่ี

นํามาใชลาง หรือทําใหน้ํามัน ไขมัน เรซิน ยาง และพลาสติก รวมท้ังเปนตัวขัดผิวของโลหะใหสะอาด  

เฮกเซนเปนสารประกอบในน้ํามัน เปนตัวทําละลายในการผลิตพลาสติกและยาง ใชในการแยกวัสดุ              

ใชในการสกัดน้ํามันพืช สามารถเขาสูรางกายทางการหายใจและทางผิวหนัง ทําใหเกิดพิษเฉียบพลันและ

เรื้อรัง ขอมูลประกอบการวินิจฉัย โดยการตรวจคลื่นไฟฟากลามเนื้อ การตรวจหาปริมาณสาร                    

2,5-hexanedione ในปสสาวะหลังเลิกงาน 
 

อาการและอาการแสดงจากการไดรับสารเอ็น-เฮกเซน 

อาการและอาการสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. อาการพิษเฉียบพลัน ระยะเวลาของการสัมผัส 2 นาที ถึง 3 ชั่วโมง อาจนานถึง 24 ชั่วโมง 

มีอาการ มึนงง รูสึกตัวหมุน บานหมุน ซึม อาจถึงข้ันหมดสติ ชัก ผิวหนังอักเสบ หรือเยื่อเมือกอักเสบ 

2. พิษเรื้อรัง มีระยะเวลาสัมผัสอยางนอย 1 เดือน อาการประกอบดวย 
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2.1 อาการปลายประสาทอักเสบ เนื่องจากการทําลายเสนประสาทสวนปลาย ทําใหแขน

ขาออนแรง โดยมีอาการเขากันท้ังสองขาง ขา โดยเริ่มจากการออนแรงของการเหยียดเทา ตอมาลามข้ึน

ถึงขาทําใหเดินไมได 

2.2 ปฏิกิริยาสะทอน (reflex) ของเอ็นรอยหวายลดลง เม่ือเทียบกับปฏิกิริยาท่ีสวนบน

ของรางกาย 

2.2.1 กลามเนื้อฝอลีบในกรณีท่ีเปนมาก 

2.2.1 ประสาทตาอักเสบและความจําเสื่อม 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากสารทําละลายอินทรียอะลิแฟติก

ไฮโดรคารบอน (เอ็น-เฮกเซน) 

ผูท่ีเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากสารกลุมนี้ ไดแก ผูท่ีทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตและการ

ขนสง เอ็น-เฮกเซน อุตสาหกรรมการผลิตโพลีโอลิฟนหรืออิลาสโตเมอรท่ีมีการใชเอ็น-เฮกเซนเปน 

catalyst carrier อุตสาหกรรมท่ีมีเอ็น-เฮกเซน เปนตัวละลายสีและตัวกําจัดแอลกอฮอลอุตสาหรรมสิ่ง

ทอเฟอรนิเจอรเครื่องหนัง ท่ีมีเอ็น-เฮกเซน เปนตัวทําความสะอาด อุตสาหกรรมผลิตกาวซีเมนต 

อุตสาหกรรมผลิตรองเทา อุตสาหกรรมเครื่องเรือน อุตสาหกรรมทําเสื้อกันฝน อุตสาหกรรมผลิตน้ํามัน

พืช กิจการท่ีมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตบางประเภทท่ีมีเอ็น-เฮกเซนเปนสวนประกอบ

และงานวิเคราะหสารเคมีในหองปฏิบัติการ 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากการทําละลายอินทรียอะลิแฟติกไฮโดรคารบอน 

การปองกันคือการเปลี่ยนไปใชตัวทําละลายท่ีอันตรายนอยกวา หรือไมใชตัวทําละลายเลย  

ซ่ึงเปนไปไมได ดังนั้นการผิดภาชนะปองกันการระเหยของตัวทําละลาย การสวมใสอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคล เชน หนากาก ถุงมือ เปนตน จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญและพึงปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

สารพิษสารทําละลายอินทรียประเภทแอลกอฮอล 

แอลกอฮอลเปนตัวทําละลายอินทรียชนิด aliphatic hydrocarbon ซ่ึงอยูในกลุมท่ีมี

ออกซิเจนเปนองคประกอบ (oxygen containing functional group) เกิดจากการแทนท่ีอะตอมของ

ไฮโดรเจนดวย 1 หรือ 2 hydroxyl group ถามี 1 กลุม เรียกวาแอลกอฮอล ถามี 2 กลุม เรียกวา               

กลัยคอล (glycols) ถามี 3 กลุม เรียกวา กลีเซอรอล (glycerols) หรือโพลีออล (polyols) 

แอลกอฮอลเปนของเหลวใส ท่ีอุฯหภูมิหอง ไมมีสี (สําหรับไอโซโปรปารอล และเอทธิล

แอลกอฮอลนิยมผสมใหเปนสีฟา)  มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ระเหยติดไฟงาย เปนสารออกซิไดซท่ีรุนแรง               

มีการใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรม ท่ีนิยมใชกันท่ัวไป ไดแก เอทานอล หรือเอทิลแอลกอออล

เปนของเหลวไมมีสี ระเหยไดดี ละลายไดในน้ําและในตัวทําละลายอินทรียเปนสวนใหญ จุดไฟติดและมี
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เปลวไฟสีนําเ งิน ใช ในการสังเคราะหยางเทียน ใช เปนตัวตอตานการแข็งตัว เปนเชื้อเพลิง                     

เปนตัวทําละลายหรือตัวการในการทําสารตาง ๆ การเขาสูรางกายของผูท่ีทํางานสัมผัสแอลกอฮอลโดย

ทางการหายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง 
 

อาการและอาการแสดงจากการไดรับสารทําละลายอินทรียประเภทแอลกอฮอล 

อาการและอาการสามารถสรุปไดดังนี้ 

แอลกอฮอลเปนสารเคมีท่ีมีฤทธิ์ระคายเคืองและกดประสาทสวนกลาง มากกวาตัวทําละลาย

อ่ืนๆ ในกลุม aliphatic hydrocarbon (ยกเวนในกลุมอัลดีไฮดและคีโตน) ทําใหเกิดการระคายเคือง

เฉพาะท่ี มีอาการไอ แสบตา จมูก และคอ อาการท่ีสําคัญคือ ฤทธิ์การกดประสาทสวนกลาง                     

ทําใหปวดหัว เคลื่อนไส อาเจียน อาการเริ่มตนคลายอาการเมาสุราคือการรับรูชาลง การทรงตัวผิดปกติ 

พูดคุยไมคอยรูเรื่อง ในรายท่ีมีพิษรุนแรง อาจทําใหหมดสติและเสียชีวิตได ซ่ึงเมธิลแอลกอฮอลทําใหเกิด

การเปนพิษมากกวาแอลกอฮอลตัวอ่ืน ๆ เนื่องจากผลการถูกเปลี่ยนเปนฟอรมาลดีไฮตและกรดฟอรมิก 

ทําใหเกิดภาวะเลือดเปนกรด ชนิดรุนแรงและเปนพิษตอประสาทตา ทําใหตาบอด 

อาการระคายเคืองตอตาและทางเดินหายใจจะมีคาการสัมผัสท่ีต่ํากวาฤทธิ์การกดประสาท

สวนกลาง อาการระคายเคืองเปนสัญญาณท่ีดีในการปองกันการสัมผัสในปริมาณสูง ดังนั้นจึงพบผูท่ีเปน

พิษเรื่องรังทางจิตประสาทจากการสัมผัสแอลกอฮอล (คา TLV สําหรับแอลกอฮอลสวนใหญเปนคาท่ีใช

ในการปองกันการระคายเคือง) พบวาเมธิลแอลกอฮอลมีความเปนพิษมากกวา ไอโซโพรพานอลและ

เอธิลแอลกอฮอลตามลําดับ 

เอธิลแอลกอฮอล ทําใหปลายประสาทอักเสบ ออนเพลีย น้ําหนักลด ตามัว ความจําเสื่อม 

นอนไมหลับ สั่น ตื่นตกใจเสมอ ชักและไมสามารถทํางานอ่ืนได สวนอาการเฉียบพลันนั้นมักเกิดจากการ

หายใจหรือเขาทางปากในปริมาณมากจะทําใหตามองไมเห็น ระบบรับรูความรูสึกเริ่มเสียไป                         

การทํางานของระบบกลามเนื้อไมประสานกัน เฉ่ือยชา พูดไมชัด สมองมึนชา หมดสติ และอาจเสียชีวิต

ได 

เมทานอล เปนของเหลวใชเปนตัวทําละลายในงานอุตสาหกรรม เชน สบู สีไม หนังเทียว 

กระจก แลคเกอร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทําใหผิวหนังอักเสบ เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 

หลอดลมอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ หากผูท่ีทํางานสัมผัสกับเมทานอลโดยการหายใจ ผิวหนัง หรือทางปาก 

การหายใจเขาไปในปริมาณมาก ๆ จะทําใหปวดทอง คลื่นไส อาเจียน เวียนศีรษะ กลามเนื้อกระตุก 

หายใจลําบาก การมองเห็นผิดปกติอาจทําใหตาบอดได 

ถาหากกินเขาทางปากในกรณีเขาใจผิด จะทําใหเกิดอาการปวดหลัง เม่ือยลา คลื่นไส อาเจียน 

เห็นภาพไมชัด ทองเดิน หมดสติ กลามเนื้อทํางานไมสัมพันธกัน ปลายประสาทอักเสบ อาจทําใหตาบอด

ได หรืออาจถึงเสียชีวิต 
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อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากสารทําละลายอินทรประเภทแอลกอฮอล 

อาชีพท่ีเสี่ยงไดแก ผูท่ีมีการทํางานกับสารแอลกอฮอลซ่ึงมีการใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1. ไอโซโพรพานอล ใชเปนแอนตี้ฟรีสในน้ํามันเชื้อเพลิง ใชเปนตัวทําละลายท่ัว ๆ ไป                   

ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสี เซมิคอนดักเตอร กาว ซีเมนตยาง น้ํามันชักเงา การผลิตอะซิโตนและ

ผลิตภัณฑท่ีใชในครัวเรือน เชน เครื่องสําอาง แอลกอฮอลเช็ดแผล 

2. เอธิลแอลกอฮอล ใชเปนตัวทําละลายในอุตสาหกรรมผลิตสี เปนสารตั้งตนในการผลิต

สารเคมี ตาง ๆ เชน Acetaldehyde, Ethyl ether, Chloroethane และ  Butadiene                          

(ซ่ึงใชในอุตสาหกรรมผลิตยางพลาสติกและยางสังเคราะห) ใชเปนสารปองกันการแข็งตัว (Antifreeze) 

ผลิตน้ํามันแกสโซฮอล และคุณสมบัติการแข็งตัวท่ีดี จึงใชเปนตัวทําลาลายในการผลิตยา พลาสติก เรซิน 

ยางสังเคราะห แลกเกอร น้ํามันชักเงา น้ําหอม เครื่องสําอาง รวมไปถึงอุตสาหกรรมการถนอมอาหาร 

และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

3. สารเมทธานอลเปนสารเคมีท่ีใชในอุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ เชน สารทําละลายสาร

ปองกันความเย็น สารสกัด สารเชื้อเพลิง เปนตน 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากสารทําละลายอินทรียประเภทแอลกอฮอล 

1. การติดตั้งระบบระบายอาการในสถานท่ีทํางานเพ่ือใหมีการถายเทอากาศบริสุทธิ์อยาง

เพียงพอ 

2. ใหความรูเรื่องอันตรายจากแอลกอฮอลและวีการปฏิบัติท่ีปลอดภัย 

3. ตรวจสุขภาพคนงานประจําปอยางสมํ่าเสมอ 

4. ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในบรรยากาศการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน 

5. ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลและสวนกลางอยางเครงครัด 

6. ภาชนะบรรจุควรปดฉลากใหชัดเจนและปองกันการรั่วซึมไดเปนอยางดี 

7. รักษาความสะอาดบริเวณสถานท่ีทํางานและผูปฏิบัติงานใหสะอาดเสมอ 

 

โรคพิษจากกาซ 
 

สารเคมีในรูปของกาซกอใหเกิดอันตรายและมีความรุนแรงตอผูรับสัมผัสแตกตางกันไปตาม

คุณสมบัติของกาซนั้น โดยโรคพิษจากกาซสามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดอันตราย ดังนี้ 
 

โรคพิษจากกาซท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง 

กาซท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง หมายถึง กลุมกาซท่ีสัมผัสกับเยื้อบุทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

แลวทําใหเกิดการละลายหรือระคายเคืองเนื้อเยื่อดังกลาว จากขอมูลวิทยาการระบาดการะทรวง
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สาธารณสุข พบผูปวยท่ีไดรับรายงาน โดยกาซท่ีพบ ไดแก แอมโมเนียและฟอสจีน ซ่ึงจัดอยูในกลุมกาซ

ระคายเคือง กาซระคายเคืองกลุมท่ีละลายน้ําไดดีมักเกิดทําใหเกิดอาการท่ีผิดปกติทันที ฃหลังจากสัมผัส 

สวนกาซกลุมท่ีละลายน้ําไดนอยจะเกิดอาการแบบคอยเปนคอยไป การวินิจฉัยโดยดูจากประวัต ิ           

การสัมผัส 
 

อาการและอาการแสดงจากการไดรับกาซท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง 

การสัมผัสกาซกลุมละลายน้ําไดดี มักเกิดอาการทันทีหลังการสัมผัส ทําใหผูรับสัมผัสหลบหนี

จากท่ีเกิดเหตุหรือการสัมผัส จึงอาจเปนการสัมผัสชวงสั้น ๆ อาการท่ีเกิดข้ึน ไดแก อาการระคายเคือง

ตา ตาแดง น้ําตาไหล คัดจมูก น้ํามูกไหล ไอ เจ็บคอ เสียงแหบ นอกจากนี้ยังอาจเกิดผื่นท่ีผิวหนาดวย 

ในการสัมผัสระดับสูงผูสัมผัสอาจมีอาการหายใจลําบากและหายใจมีเสียงดัง (Strider) จากการอุดก้ัน

ทางเดินหายใจและอาจเกิดการผิดปกติในทางเดินหายใจสวนลางคลายการสัมผัสกาซท่ีละลายน้ําไดนอย 

การสัมผัสกาซท่ีละลายน้ําไดนอยจะเกิดอาการแบบคอยเปนคอยไปหลังการสัมผัส โดยอาจใช

เวลาถึง 24 ชั่วโมง จึงเกิดอาการ โดยมีอาการไอ เจ็บหนาอก หายใจลําบาก หายใจมีเสียงดังหวีด                 

หอบเหนื่อย น้ําทวมปวดชนิดท่ีไมเกิดจากหัวใจ (Non-cardiogenic pulmonary edema) ผูปวยอาจ

เสียชีวิตจากภาวะท่ีมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนท่ีปอดลมเหลว 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากกาซท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง 

1. สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอดไซต ไดแก การทํางานในหองเย็น หรือโรงน้ําแข็ง โรงกลั่น

ปโตรเลียม การผลิตปุย 

2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ไดแก การทําความสะอาดโลหะ การกลั่นน้ํามันปโตรเลียม 

3. สารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก ไดแก การทําแกว การฟอกหนัง การผลิตอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส การทําความสะอาดหินออนและหินทราย การทําความสะอาดโลหะ การกลั่นน้ํามัน

ปโตรเลียม 

4. สารละลายกรดซัลฟวริก ไดแก การหลอมโลหะ การกลั่นน้ํามันปโตรเลียม 

5. สารละลายกรดไฮโดรคลอรีนและไฮโดรคลอรัส ไดแก การทํางานในโรงงานทํากระดาษ 

การฆาเชื้อโรคในน้ําและสระวายน้ํา 

6. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ไดแก การทํางานในโรงงานผลิตเคมีฏทลูอีนและโพลีเมธิล 

7. สารละลายกรดไนตริก ไดแก การทํางานในโรงงานผลิตกรดไนตริก การทํางานในโรงสีหรือ

ยุงฉางเก็บผลิตภัณฑการเกษตร 

 

 

 



97 

 
การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากกาซท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง 

การปองกันการสัมผัสกาซระคายเคือง ไดแก การมีมาตรการในการเก็บและการใชกาซใน

สถานท่ีทํางานอยางปลอดภัยและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

โรคพิษจากกาซท่ีทําใหเกิดภาวะจากออกซิเจน 

สารท่ีทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจน (asphyxiant) หมายถึง กลุมของกาซท่ีทําใหเกิดภาวะ

ขาดออกซิเจน โดยภาวะขาดออกซิเจน (asphyxia) หมายถึง ภาวะท่ีออกซิเจนในอาการท่ีหายใจเขา

นอย อยางไรก็ตามความหมายของสารท่ีทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจน ในทางปฏิบัติมีความหมายกวาง

กวาความหมายขางตน โดยสารท่ีทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจน( asphyxiant) ถูกแบงเปน 2 กลุม ไดแก 

1. กลุมของกาซท่ีทําใหอาการท่ีหายใจเขามีความเขมขนของกาซออกซิเจนนอยทําใหอวัยวะ

ในรางกายขาดออกซิเจน กาซในกลุมนี้ท่ีพบกอปญหาทางสุขภาพไดบอยท่ีสุด ตัวอยางของกาซในกลุมนี้ 

ไดแก carbon dioxide, nitrogen, acetylene, กาซเชื้อเพลิง เชน methane, propane, butanc 

และกาซเฉ่ือย เชน helium และ argon กาซในกลุม simple asphyxiant ท้ังหมดเปนกาซท่ีไมมีสี 

นอกจากนี้ carbon dioxide อาจอยูในสถานะของของแข็ง ในรูปของน้ําแข็งแหงซ่ึงสามารถระเหิดไป

เปน carbon dioxide ได กาซบางชนิดมีกลิ่น เชน acetylene มีกลิ่นคลายกระเทียม (garlic-like 

odor) และกลุมกาซเชื้อเพลิง อาจมีกลิ่นคลายน้ํามันปโตรเลียม สถานการณท่ีเปนความเสี่ยงตอการเกิด

พิษจาก simple asphyxiants ไดแก ท่ีอับอากาศ (confined space) และสถานการณท่ีมีการรั่วไหล

ของกาซอัด (compressed gas) 

2. กลุมของกาซท่ีทําใหระบบการขนสงออกซิเจนไปยังอวัยวะในรางกายผิดปกติหรือทําให

กระบวนการเมตาบอลิซึมและใชออกซิเจนถูกยับยั้ง ซ่ึงทําใหรางกายอยูในสภาวะเสมือนขาดออกซิเจน 

ท้ังท่ีอากาศท่ีหายใจเขามีความเขมขนของกาซออกซิเจนในระดับปกติตัวอยางกาซในกลุมนี้ ไดแก 

ไฮโดรเจน ไซยาไนด และไฮโดรเจนซัลไฟด 

คารบอนมอนอกไซด เกิดจากกระบวนการเผาไหมท่ีไมสมบูรณของเชื้อเพลิงท่ีมีคารบอนเปน

สวนประกอบ คารบอนมอนอกไซดเปนกาซท่ีไมมีคุณสมบัติเดือน กลาวคือ ไมมีสี ไมมีกลิ่น และไมมีผล

ระคายเคือง นอกจากนี้คนยังอาจสัมผัสคารบอนมอนอกไซดไดจากการสัมผัสสารเมทธิลีนคลอไรด 

(dichloromethane) จาการสูดดมหรือการหายใจ ซ่ึงสารเมทธิลีนคลอไรดสามารถถูกเปลี่ยนแปลงใน

รางกายโดยระบบ mixed-function oxidase ท่ีตับกลายเปนคารบอนมอนอกไซดและเกิดคารบอนชีฮี

โมโกลบลิน ซ่ึงคารบอนชีฮีโมโกลบลินจะสลายตัวอยาง ๆ โดยมีคาครึ่งชีวิตเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงถา

ผูปวยหายใจในอากาศปกติ 

ไฮโดรเจนไซยาไนต เปนสารท่ีมีสถานะเปนของเหลวหรือกาซท่ีมีการใชอยางแพรหลายใน

อุตสาหกรรม ไซยาไนตไดรับการอธิบายวาเหมือนอัลมอนด (Bitter almond) ซ่ึงเพียงรอยละ 40             
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ของประชากรเทานั้นท่ีสามารถรับกลิ่นนี้ได กาซไฮโดรเจนไซยาไนต อาจเกิดจากการผสมเกลือไซยาไนต

กับกรด ซ่ึงมักเกิดจากอุบัติเหตุหรือการผสมท่ีไมเหมาะสม นอกจากนี้กาซไฮโดรเจนไซยาไนตยังอาจเกิด

จากการเผาไหมพลาสติก ขนสัตว หรือสารสังเคราะหตาง ๆ อีกดวย 

ไฮโดรเจนซัลไฟด เปนกาซท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการยอยสลายวัตถุอินทรียตาง ๆ ท่ีมี

กํามะถันเปนสวนประกอบ ไฮโดรเจนซัลไฟดมีกลิ่นเหมือนกาซไขเนาซ่ึงสามารถรูสึกไดท่ีระดับความ

เขมขนตั้งแต 5 ppm ข้ึนไป 
 

อาการและอาการแสดงจากการไดรับกาซท่ีทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจน 

กลุมของกาซท่ีทําใหอาการท่ีหายใจเขามีความเขมขนของกาซออกซิเจนนอย (Simple 

asphyxiants) ความรุนแรงของอาการแสดงจากภาวะพิษ simple asphyxiants ข้ึนอยูกับความเขมขน

ของออกซิเจนในอากาศ ปกติท่ีระดับน้ําทะเลจะมีความเขมขนของออกซิเจนประมาณรอยละ 21 หาก

ความเขมขนของออกซิเจนมากกวารอยละ 16 ผูปวยอาจยังไมแสดงอาการ ท่ีความเขมขนออกซิเจนรอย

ละ 10 – 16 จะมีอัตราชีพจรและอัตราการหายใจเร็วและเหนื่อยงายข้ึน หากระดับความเขมขนของ

ออกซิเจนนอยกวารอยละ 6 ผูปวยอาจหมดสติอยางเฉียบพลันและเสียชีวิตได 

กลุมของกาซท่ีทําใหอาการท่ีหายใจเขามีความเขมขนของกาซออกซิเจนนอย(Simple 

asphyxiants) อาการและอาการแสดงจําแนกตามกาซท่ีสัมผัส ดังนี้ 

 1. Carbon monoxide ผูสัมผัสมักมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส ออนเพลีย สับสน และ

ขาดสมาธิในกรณีท่ีรุนแรง อาจเกิดชักและหมดสติได นอกจากนี้ผูปวยอาจมีอาการเจ็บแนน

หนาอกจากภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดได ระดับของ carboxyhemoglobin ในเลือดอาจมี

ความสัมพันธกับความรุนแรงของอาการและอาการแสดง 
 

ตารางท่ี 4.1 ความสัมพันธของระดับ Carboxyhemoglobin ในเลือดกับความรุนแรงของอาการและ 

                 อาการแสดง 

ระดับ Carboxyhemoglobin (รอยละ) อาการและอาการแสดง 

5 – 10 การทํางานท่ีซับซอนผิดพลาดมากข้ึน 

10 – 20 เหนื่อยงายข้ึน ออกกําลังกายไดนอยลง 

20 – 40 ปวดศีรษะ คลื่นไส เปนลม 

40 – 60 สับสน ชัก หมดสติ 

60 เสียชีวิตหากไมไดรับการรักษา 
 

ท่ีมา : (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560, หนา 75) 
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เนื่องจากอาการ และอาการแสดงของภาวะพิษจาก Carbon monoxide ไมมีลักษณะ

เฉพาะตัว การวินิจฉัยโรคตองอาศัย ความสงสัยจากอาการ ประวัติ การประกอบอาชีพ หรือสิ่งแวดลอม 

และประวัติการมีผูเจ็บปวยท่ีคลายกันรวมดวยการยืนยันการวินิจฉัยทําโดยการวัดระดับ 

carboxyhemoglobin ในเลือดซ่ึงจะมีระดับ carboxyhemoglobin สูงข้ึนกวาในคนปกติ ในคนปกติ

คา carboxyhemoglobin มีระดับไมเกิน 5% ในคนท่ีไมสูบบุหรี่ และรอยละ 10 ในคนสูบบหุรี่ 

ผลขางเคียงระยะยาวของภาวะพิษ carbon monoxide ไดแก ภาวะปวดศีรษะเรื้อรัง ภาวะอารมณ

ผิดปกติ ความจําผิดปกติ และภาวะพารกินสัน 

2. ไฮโดรเจนไซยาไนด อาการและอาการแสดง เกิดจากภาวะขาดพลังงานของสมองและหัวใจ

เปนหลัก ในรายท่ีอาการไมรุนแรงอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน กระสับกระสาย ในรายท่ี

อาการมากอาจมีอาการเจ็บแนนหนาอก ความดันโลหิตต่ํา ระบบการไหลเวียนลมเหลว มีภาวะเลือดเปน

กรดแบบแลกติก (lactic acidosis) ชัก หมดสติและหยุดหายใจ โดยอาการอาจเกิดข้ึนรุนแรงอยาง

รวดเร็วหลังการสัมผัสสารพิษ และผูปวยอาจเสียชีวิตในเวลาเปนนาทีเทานั้น 

3. Hydrogen sulfide ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทํางานของเอนไซม cytochrome 

oxidase ใน mitochondria เชนเดียวกับ cyanide ท่ีระดับความเขมขนในอากาศ 50 ppm ข้ึนไป 

นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ระคายเคืองตอเยื่อบุตา และเยื่อบุทางเดินหายใจ (ระดับความเขมขนในอากาศ 10 

ppb ข้ึนไป) ดวย hydrogen sulfide เปนกาซท่ีมีกํามะถันเปนสวนประกอบ มีกลิ่นเหมือนกาซไขเนา 

ซ่ึงสามารถรูสึกไดท่ีระดับความเขมขนตั้งแต 5 ppb แตการไดกลิ่นนี้อาจหมดไปเม่ือเวลาผานไป เพราะ

ระดับ hydrogen sulfide ท่ีสูงข้ึน (>100 ppm) จากปรากฏการณ olfactory fatigue ท่ีระดับตั้งแต 

10 ppm ข้ึนไป ทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอเยื่อบุตาและทางเดินหายใจ และเกิดภาวะปอดบวม 

(pulmonary edema) ไดดวย ท่ีระดับ 50 ppm ข้ึนไป ทําใหเกิดอาการและอาการแสดงจากภาวะขาด

พลังงานของสมองและหัวใจเชนเดียวกับภาวะพิษจาก cyanide และเนื่องจากกาซ hydrogen sulfide 

มีการดูดซึมท่ีดีทางการหายใจ ผูสัมผัสจึงอาจหมดสติอยางเฉียบพลัน 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากกาซท่ีทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจน 

1. กลุมของกาซท่ีทําใหอากาศท่ีหายใจเขามีความเขมขนของกาซออกซิเจนนอย (simple 

asphyxiants) อาชีพท่ีเสี่ยงตอภาวะพิษของกาซกลุมนี้ ไดแก การทําเหมือง  การบมสุรา นักประดาน้ํา

และการใชน้ําแข็งแหงเพ่ือจัดเทคนิคประกอบฉากหรือการแชเย็น 

2. กลุมของกาซท่ีทําใหระบบการขนสงออกซิเจนไปยังอวัยวะในรางการผิดปกติ (systemic 

asphyxiant) อาชีพท่ีเสี่ยงตอภาวะของcarbon monoxide ไดแก การทํางานในอาคารท่ีมีการใช

เครื่องยนตพลังงานปโตรเลียม และขาดการระบายอากาศ เชน โกดังท่ีใชรถยกอาคารจอดรถยนตและ

นักผจญเพลิง 
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3. ไฮโดรเจนไซยาไนต อาชีพท่ีเสี่ยงตอภาวะพิษของ hydrogen cyanide ไดแก การขุดโลหะ 

(electroplating) การผลิตไนลอน การสกัดแรทองและเงิน เละนักผจญเพลิง 

4. ไฮโดรเจนซัลไฟต อาชีพท่ีเสี่ยงตอภาวะพิษของ hydrogen sulfide ไดแก การทํางานใน

โรงงานกลั่นปโตรเลียม เหมืองแร ปศุสัตว โรงงานฟอกหนังและบอขยะหรือสิ่งปฏิกูล 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากกาซท่ีทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจน 

การปองกันทําไดโดยเฝาระวังระดับกาซหาชนิดตาง ๆ ในบรรยากาศการทํางาน และใช

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ใหการศึกษากับคนงาน โดยใหขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติเตือนอาการ

ของภาวะพิษ เพ่ือจะไดตรวจพบไดอยางทันทวงที ในหองพยาบาลหรือสถานพยาบาลของโรงงานตองจัด

ใหมียาตานพิษ เพ่ือใชตานพิษและชวยชีวิตอยางเรงดวน 

 

โรคพิษจากสารเคมีการเกษตรและสารเคมีอ่ืน ๆ 
 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายถึง สารท่ีมีจุดมุงหมายใชเพ่ือปองกัน ทําลาย ดึงดูด ขับไล 

หรือควบคุมศัตรูพืชหรือสัตว หรือพืชและสัตวท่ีไมพึงประสงคไมวาจะเปนการใชระหวางการเพาะปลูก 

การเก็บรักษา การขนสง การจําหนาย หรือระหวางกระบวนการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร                 

หรือเปนสารท่ีอาจใชกับสัตวเพ่ือควบคุมปรสิตภายนอก และใหหมายความรวมถึง สารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช สารทําใหใบรวง สารทําใหผลรวง สารยับยั้งการแตกยอดออน และสารท่ีใชกับ

พืชผลกอนหรือหลังการเก็บเดี่ยว เพ่ือปองกันการเสื่อมเสียระหวางการเก็บรักษาและการขนสง แตไม

รวมถึงปุย สารอาหารของพืชและสัตว วัตถุเจือปนอาหารและยาสําหรับสัตว  

ความหมายดังกลาวขางตนสอดคลองกับนิยาม โดยองคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (food and agriculture organization of the united nation : FAO) ท่ีระบุวา 

pesticide หมายถึง สารหรือสวนผสมของสารท่ีใชเพ่ือการปองกัน หรือทําลาย หรือควบคุมศัตรูพืช 

รวมถึงพาหะของโรคในมนุษยและสัตว ชนิดของพืชหรือสัตวท่ีไมตองการและกอใหเกิดความเสียหายกับ

ผลผลิต กระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนสงหรือการตลาดของอาหารสินคาการเกษตร                

ไม ผลิตภัณฑจากไม หรืออาหารสัตว หรือหมายถึงสารท่ีใชกับสัตวเพ่ือท่ีจะควบคุมแมลง แมง หรือศัตรู

ท่ีอยูบนหรืออยูในรางกาย นอกจากนี้ยังหมายถึงสารท่ีใชควบคุมการเจริญเติบโต สารทําใหใบรวง                

สารดูดความชื้นหรือสารท่ีใชในผลไมเพ่ือปองกันการรวงกอนกําหนด และหมายถึงสารท่ีใชกับผลผลิต

กอนหรือหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือปองกันผลผลิตจากการเสื่อมสภาพระหวางการจัดเก็บ และการขนสง 

ประเภทของสารเคมีทางการเกษตรสามารถแบงตามองคประกอบทางเคมี ไดเปน                        

3   กลุมใหญ ๆ (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560) ไดแก 
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1. สารอินทรียธรรมชาติ  ซ่ึงเปนสารประกอบของคารบอนท่ีสามารถสกัดไดจากพืช เชน 

ไพรีทรีน (pyrethrin) โรตีนอยด (rotenone and rotenoidso นิโคติน (nicotine) เปนตน 

2. สารอินทรียสังเคระห ซ่ึงสารเคมีในกลุมนี้ไดรับความนิยมอยางมากในภาคการเกษตร 

เนื่องจากสามารถควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืชไดดี ไดแก 

  1.1 กลุมออรกาโนคลอรีน (organochlorine) มีธาตุไฮโดรเจน คารบอนและคลอรีน

รวมอยูในสูตร สารกําจัดแมลงกลุมนี้มีความเปนพิษเฉียบพลันต่ําเม่ือถูกดูดซึมผานผิวหนัง แตมีศักยภาพ

ในการกอความเปนพิษเรื้อรังในระยะยาว ท้ังนี้เนื่องจากสลายตัวไดยาก และสะสมในสิ่งแวดลอมสูง เชน 

ดีดีที และอนุพันธของดีดีที ในประเทศท่ีพัฒนาแลวไดหามมีการใชอยางเด็ดขาด แตในประเทศไทยยังคง

มีการใชเพ่ือควบคุมโรคมาลาเรีย 

  1.2 กลุมออรกาโนฟอสเฟต (organophosphate) มีฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ

สําคัญ เปนสารเคมีท่ีมีการพัฒนาและสังเคราะหสารประกอบข้ึนกวา 100,000 ชนิด เชน พาราไทออน 

เมวินฟอส เปนตน ความเปนพิษของสารกําจัดแมลงในกลุมนี้จะแตกตางกัน แมวาจะมีกลไกการออก

ฤทธิ์เหมือนกัน 

  1.3 สารเคมีกลุมคารบาเมต (carbamate) มีไนโครเจนเปนสวนประกอบใชประโยชน

ในการกําจัดแมลงไดดี มีลักษณะแตกตางจากกลุมอ่ืนคือ ละลายน้ําไดดี สามารถซึมเขาทางรากและ

เคลื่อนยายไปท่ัวลําตนของพืชได และเปนพิษสูงตอสัตวเลือดอุน 

  1.4 สารเคมีกลุมไพรีทรอยสังเคราะห (synthetic pyrethroid) เปนสารเคมีท่ี

สังเคราะหเลียนแบบไพรีทริน แตพัฒนาใหสามารถทาตอการสลายตัวดวยแสงแดด สารกําจัดแมลงกลุม

ไพรีทรอยดส มีกลไกออกฤทธิ์ เชนเดียวกับสารพวกออรกาโนคลอรีน แตฤทธิ์นอยกวา มักใชเพ่ือกําจัด

แมลงในบานเรือน เพราะออกฤทธิ์ใหเกิดอัมพาตในแมลงอยางรวดเร็ว สวนใหญมีพิษตอสัตวเลี้ยงลูก

ดวยนมคอนขางต่ํา 

3. สารอนินทรีย (inorganic insecticide) เปนสารเคมีท่ีนิยมใชในชวงแรก ๆ มีโครงสรางไม

ซับซอน แตไมเปนท่ีนิยมแพรหลายในปจจุบัน เชน สารหนู (arsenical) เปนสารท่ีเปนพิษตอ

สัตวเลือดอุนมาก สลายตัวชา และโซเดียมฟลูออไรด (sodium fluoride) นิยมใชกําจัดหนู แมลงสาบ 

เปนตน 
 

โรคพิษจากสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

สารกําจัดศัตรูพืช (pesticide) หมายถึง สารเคมี (หรือสารผสม) ซ่ึงใชทําลายสิ่งมีชีวิตท่ีมี

ผลเสียตอมนุษย ซ่ึงมีความหมายรวมถึงสารฆาแมลง (insecticide) สารฆาเชื้อรา (fungicide) สารฆา

วัชพืช (herbicide) สารฆาสัตวแทะ (rodenticide) สารฆาแบคทีเรีย (bactericides) สารฆาเห็บ ไร 
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(matricides) สารฆาพยาธิ (nematocides) สารฆาหอย (mollusicides) ซ่ึงชื่อแตละอยางบงถึง

สิ่งมีชีวิตท่ีสารเคมีสามารถกําจัดได 

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการเกิดโรคหรือความเจ็บปวยจากการทํางานกับสารกลุมนี้               

เนื่องจากสารนี้มีอยูในลักษณะหลายรูปแบบ ไดแก เปนผง เปนสเปรย และละลายในน้ํา หรือเปนฝุน 

เปนหมอก เปนแกสเพ่ือใชรม จึงสามารถเขาสูรางกายไดท้ังปาก (การกิน) ทางจมูกลึกถึงปอด                 

(การหายใจ) ทางผิวหนังปกติและผิวหนังเปนแผล สารเคมีอาจผสมกับของแข็ง เชน อาหารเพ่ือใชเปน

เหยื่อลอ น้ํา น้ํามัน หรือตัวทําละลายอินทรีย ซ่ึงสารท่ีผสมดวยสารนี้มีพามากนอยของตัวเองตางไปดวย 

และเม่ือสารกําจัดสัตรูพืชสองตัวผสมเขาดวยกันเปนสูตรอ่ืน อาจจะมีพิษมากข้ึนดวย 
 

อาการและอาการแสดงจากการไดรับสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

สารเคมีเหลานี้เม่ือเขาสูรางกายจะมีผลหลายอยาง ซ่ึงจะกลาวถึงในแตละชนิดของสารกําจัด

แมลงและศัตรูพืช ดังนี้ 

1. ชนิดออรกาโนคลอรีน (organochlorine pesticides; OCPs) มีพิษตอผิวหนัง ทางเดิน

อาหาร และทางเดินหายใจ ซ่ึงเปนกลุมของสารเคมีท่ีมีคอลรีนเปนองคประกอบ สารเคมีกําจัดแมลงใน

กลุมนี้ท่ีนิยมใชกันมาก คือ ดีดีที (ddt) ดีลดริน (dieldrin) ออลดริน (aldrin) ท็อกซาฟน (toxaphene) 

คลอเดน (chlordane) ลินเดน (lindane) เอนดริน (endrin) เฮปตาครอ (heptachlor) เปนตน การดูด

ซึมและพิษแตกตางกันข้ึนอยูกับโครงสรางของสารเคมี สารเคมีในกลุมนี้สวนใหญเปนสารเคมีท่ีมีพิษไม

เลือก (คือเปนพิษตอแมลงทุกชนิด) และคอนขางจะสลายตัวชา ทําใหพบตกคางในหวงโซอาหารและ

สิ่งแวดลอมไดนาน บางชนิดอาจตกคางไดนานหลายสิบป ปจจุบันประเทศสวนใหญท่ัวโลกไมอนุญาตให

ใชสารเคมีในกลุมนี้ หรือไมก็มีการควบคุมการใช ไทอนุญาตใหใชอยางเสรี เพราะผลกระทบดานสุขภาพ

และสิ่งแวดลอม 

เนื่องจาก OCPs สะสมในไขมันตราบเทาท่ีมีการสัมผัส เม่ือหยุดการสัมผัสแลวมันจะถูกปลอย

ออกมาอยางชา ๆ ในกระแสเลือดซ่ึงใชเวลานานหลายป เม่ือมันไปยังอวัยวะอ่ืนอาจทําใหเกิดพิษตอยีนส 

รวมท้ังกอใหเกิดมะเร็ง 

อาการเฉียบพลัน aldrin, endrin, dieldrin และ toxaphene ทําใหเกิดพิษเฉียบพลันและมี

ระยะลา (delay onset) ประมาณ 30 นาที แตใน OCPs อ่ืน ๆ ท่ีมีพิษนอยกวาจะมีระยะลาเปนชั่วโมง

แตไมเกิน 12 ชั่วโมง อาการเปนพา ไดแก 

อาการทางระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย และปวดทอง 

อาการทางระบบประสาท : ปวดศีรษะ มึนงง เดินเซ และการรับรูความรูสึกผิดปกติ 

(paraesthesia) มีอาการสั่นเริ่มจากหนังตา กลามเนื้อใบหนาสั่น และตอมาจะเปนท้ังรางกาย ในรายท่ี
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เปนมากจะมีอาการชักแบบเกร็งกระตุก การชักจะทําใหอุณหภูมิของรางกายสูงข้ึน หมดสติ และอาจทํา

ใหเสียชีวิตได 

อาการทางระบบทางเดินหายใจ : มีอัมพาตทางประสาทควบคุมการหายใจ และ vasomotor 

centers ทําใหการหายใจไมเพียงพอ และหยุดหายใจหรือมีอาการหัวใจวาย 

อาการอ่ืน ๆ : หลายรายมีอาการตับอักเสบ และไตวายจากสารพิษ 

หลั งจากอาการเหลานี้ ดี ข้ึน  ผูป วยบางรายจะมีอาการปลายประสาทอักเสบ ซีด                       

และมีเลือดออกงาย ซ่ึงเกิดจากการสรางเกร็ดเลือดผิดปกติ พิษเฉียบพลันของ OCPs กินระยะเวลา

ประมาณ 72 ชั่วโมง แตถาอวัยวะเสียหายมากอาจกินระยะเวลาเปนสัปดาห ในกรณีท่ีตับและไตถูก

ทําลายอาจเปนไปตลอดชีวิต 

พิษเรื้อรัง ในอาชีพเกษตรกรรม พิษของ OCPs จะเปนพิษเรื้อรัง คือเกิดจากการสัมผัสระยะ

สั้น ๆ เปนระยะนาน ๆ สวนใหญมีพิษตอระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอด

เลือด และการสรางเม็ดเลือด OCPs ทุกตัวเปนตัวกระตุนระบบประสาทสวนกลางทําใหเกิดการชัก 

สามารถตรวจพลความผิดปกติไดทางคลื่นสมอง นอกจากนี้ยังพบปลายประสาทอักเสบ สมองอักเสบ 

หรืออาการทางระบบประสาทอ่ืน ๆ พบการสั่น (Tremor) อาการแสดงท่ีพบบอยคือการปวดศีรษะ มึน

งงชา หรือมีอาการเจ็บแปลบ ๆ ท่ีแขน ขา มีความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หรืออาการทาง

ระบบหัวใจและหลอดเลือดอ่ืน ๆ สวนนอยจะพบอาการปวดอยางรุนแรง (colic) ใตชายโครงขาและใน

บริเวณสะดือ อาการเหลานี้จะดีข้ึนถาหยุดการสัมผัส 

นอกจากนี้  OCPs ยังทําลายตับและไต มีการเพ่ิมของเอนไซมของตับ มีการลดของ 

creatinine clearance อาการทางหัวใจและหลอดเลือด จะเปนการหอบ หัวใจเตนเร็ว เจ็บหนาอก 

กลามเนื้อหัวใจหยอน (tone ของกลามเนื้อหัวใจเสีย) มี thrombopenia, anemia, pancytopenia, 

agranulocytosis, hemolysis และความผิดปกติของเสนเลือดฝอย eosinopenia, Neutropenia, 

lymphocytosis และ hypochromic มีการระคายเคืองผิวหนังโดยเฉพาะตัว chlorinated terpenes 

ชนิด pyrethrum และ synthetic pyrethroid ไดแก natural pyrethrins, type l 

pyrethriod (permithrin, resmethrin, cypermethrin) type ll (cyano-halogen : 

esfenvalerate, cyfluthrin, deltamethrin) มีพิษในระยะเฉียบพลันทําใหเกิดอาการชาเฉพาะท่ี 

ระคายเคืองผิวหนัง ระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ ถากินเขาไปจะมีพิษตอรางกาย นอกจากนี้

ทําใหเกิดอาการผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบภูมิแพ มี Allergic rhinitis แนนจมูก เจ็บคอ เปนหอบ

หืด ไอ แนนหนาอก หายใจลําบาก 

นิดออรกาโนฟอสเฟต มีฤทธิ์หยุดการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส ซ่ึงเปนเอนไซมท่ี

ทําลายสารเคมีบริเวณปลายประสาท ถาขาดเอนไซมตัวนี้ สารเคมีท่ีปลายประสาทจะมีมาก และทําให

การทํางานของระบบประสาทผิดปกติ สารท่ีเปนพิษมากท่ีสุดคือ พาราไธออนซ่ึงพบวาในขนาด lethal 
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dose ไมมีแมลงตัวไหนดานสารตัวนี้ได ออรกาโนฟอสเฟตเขาสูรางกายไดทุกทาง ท่ีรุนแรงท่ีสุดคือ                

ทางปากจากการกินหรือสูบบุหรี่ ดูดซึมไดงายทางผิวหนังและเยื่อบุตา ซ่ึงสามารถผานเขารางกายทาง

ผิวหนังในปริมาณมากจนทําใหเสียชีวิตได 

พาของออรกาโนฟอสเฟตตอระบบประสาทคือ การยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสซ่ึงทําให

เกิดการกระตุนกลามเนื้อและตอมตาง ๆ ท่ีกระตุนไดโดยอะซิติลโคลีนอยางรุนแรงและตอเนื่องจนถึงจุด

ท่ีทําใหเสียชีวิตได พาราไธออนเปนสารท่ียับยั้งเอนไซมตัวนี้ทางออม เนื่องจากจะตองมีการเปลี่ยนแปลง

ในสภาพแวดลอมกอน ในระแรกจะแยกออกยากจากอาการออนเพลียจากความรอน อาหารเปนพิษ 

สมองอักเสบ หอบหืด และการติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจ อาการสวนใหญจะมีอาการลาตั้งแต             

2 – 3 ชั่วโมง แตจะไมเกิน 12 ชั่วโมง อาการจะเกิดเรียงลําดับไป ไดแก  ปวดศีรษะ ออนแรง มึนงง 

คลื่นไส เหง่ือออก ตาพรา แนนหนาอก เปนตะคริวกลามเนื้อหนาทอง อาเจียนและทองเสีย ในรายท่ีเปน

พิษมากจะหายใจลําบาก สั่นชัก มีหัวใจวายหมดสติ ปอดบวมน้ํา และการหายใจลมเหลว 

ในรายท่ีเปนพิษ parathion แบบรุนแรง ผูปวยจะหมดสติไประยะหนึ่ง มีการทําลายเนื้อสมอง

จากการขาดอากาศ นอกจากนี้ยังมีอาการออนแรง อาการทางตา ความผิดปกติของคลื่นสมอง อาการ

ทางระบบทางเดินอาหาร การฝนมากผิดปกติ และความทนตอพาราไธออนลดลงติดตอกันเปนวันหรือ

เดือนหลังจากอาการพิษเฉียบพลัน แตยังไมมีรายงานวาอาการเหลานี้จะเปนไปตลอด การสัมผัสพาราไธ

ออนหลายครั้งทําใหฤทธิ์ในการลดเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสเกิดแบบสะสม ดังนั้นแมการสัมผัสในปริมาณ

นอย ๆ ติดตอกันก็อาจทําใหเกิดอาการพิษเฉียบพลันได ถาไมสัมผัสอีกอาการก็จะดีข้ึนอยางรวดเร็ว

ภายในระยะเวลาไมก่ีวัน ควรมีการทดสอบเม็ดเลือดแดงและพลาสมา เพ่ือหาการยับยั้งเอนไซมโคลีน

เอสเตอเรส ถาสงสัยพิษของ phosphate ester ในรายท่ีรุนแรง red cell cholinesterase activity 

จะลดลงจนเกือบเปนศูนย ระดับของโคลีนเอสเตอเรสในพลาสมาก็ลดลงและเปนการชี้วัดถึงการสัมผัส

สารออรแกโนฟอสเฟสท่ีไว พาราไธออนในเลือดจะถูกกําจัดเร็วมากทําใหวัดคาไมได แตสามารถวัด p-

nitrophenol ในปสสาวะได นอกจากนี้สามารถหาสารกําจัดศัตรูพืชท่ีปนเปอนบนเสื้อผาหรือเครื่อง

ใชไดดวย 

ชนิดคารบาเมตและไธโอคารบาเมต มีการคนพบฤทธิ์ของคารบาเมต ต้ังแตป ค.ศ. 1923 มี

สารประกอบ carbamic มากกวา 1,000 ชนิดในปจจุบัน มีมากกวา 50 ชนิด ท่ีใชเปนสารกําจัดศัตรูพืช 

ฆาเชื้อรา (fungicide) ฆาพยาธิ (nematocides) บางตัวใชเปนยาฆามะเร็งและโรคตาง ๆ บางตัวทําให

เกิดภูมิไวเกินในผูท่ีสัมผัส และเกิดพิษตอทารกและตัวออนทําใหเกิดการกลายพันธุ ไดแก aldicard, 

carbofuran, methomyl, propoxur, bandiocarb, cabaryl 

อาการเฉียบพลันของพิษของคารบาเมตจะคลายกันกับออรแกโนฟอสเฟส สวนอาการเรื้อรังมี

การการท่ีแปลก คือ  จะแพในคนท่ีสัมผัส นอกจากนี้จากผลการทดลงในสัตวจะพบวามีพิษตอตัวออน 
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ทําใหพิการ ทําใหเกิดการกลายพันธุ และเกิดมะเร็ง การายงานจากอาการตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนกับสารคาร

บาเมตแตละตัว มีดังนี้ 

ไบกอน (isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate) ทําใหเกิดพิษท้ังรางกายโดยการยับยั้ง

เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสถึงรอยละ 60 หลังการกิน 0.75 – 1 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม แตมี

พิษตอผิวหนังนอย 

cabaryl เปนพิษท้ังรางกาย ซ่ีงทําใหเกิดอาการรุนแรง เม่ือกิน หายใจ หรือดูดซึมทางผิวหนัง 

รวมท้ังทําใหเกิดการระคายเคืองท่ีผิวหนัง มีฤทธิ์ในแมลงมากกวาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม การตรวจคนงานท่ี

สัมผัสสารนี้ 0.2 – 0.3 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมคอยพบการลดลงของระดับโคลีนเอสเตอเรส 

betanal (3-methoxycarbonyl) aminophenyl-N-(3-methoxycarbonyl) carbamate; 

n-methycarbanilate) เปนสารกลุม arylcarbamic acid alkylesters มีพิษตอระบบทางเดินอาหาร

และทางเดินหายใจ 

thiocarbamic acid esters  เชน ziram เปนสาร vulcanization accelerators                   

ในอุตสาหกรรมยางสังเคราะหและเปนสารกําจัดเชื้อราในการเกษตร ซ่ึงระคายเคืองตาและระบบ

ทางเดินหายใจสวนบน ระคายเคืองผิวหนังและทําใหการทํางานของตับผิดปกติ มีพิษตอตัวออนของ

ทารกและเกิดผลทําใหพิการ 

nabam เปน plant fungicide และเปนสาร intermediaye ของสารกําจัดศัตรูพืชตัวอ่ืน            

มีฤทธิ์ตอการระคายเคืองผิวหนังและเยื่อเมือก 

ferbam เปนสารกําจัดเชื้อรา มีพิษนอย แตอาจทําใหไตทํางานผิดปกติ มีการระคายเคืองตอ 

conjunctiva เยทอเมือกบริเวณจมูก ทางหายใจสวนบน และผิวหนัง  

zineb เปนสารกําจัดแมลงและเชื้อราท่ีทําใหระคายเคืองตา จมูก หลอดเสียง และมีอันตราย

ถาหายใจและกินเขาไป 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

อาชีพท่ีเสี่ยงตอการการสัมผัสสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช ไดแก ผูประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ผูท่ีทํางานในโรงงานผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

เม่ือมีการทํางานกับสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช การปองกันจะตองมีการใสหนากากใสเสื้อผา

ใหมิดชิด เนื่องจากสารกําจัดแมลงสามารถดูดซึมผานผิวหนังได และจะตองอาบน้ําหลังการใชทุกครั้ง 

อยาถายยาฆาแมลงใสภาชนะอ่ืน โดยเฉพาะภาชนะท่ีมีรูปรางเหมือนขวดน้ําเปลา ขวดน้ํา เนื่องจากจะ

ทําใหหยิบผิด ควรมรฉลากปดเสมอ ถาดีท่ีสุดควรเลี่ยงการใชยา 
 

 



106 

 
 

   โรคจากสารกําจัดวัชพืช 

สารกําจัดวัชพืช (herbicides) นอกจากใชในการเกษตรแลวยังมีการใชในอุตสาหกรรม ในราง

รถไฟ และสายไฟเพ่ือไมใหมีวัชพืชข้ึน นอกจากนี้ยังใชทําลายวัชพืชในคลอง ทอน้ําท้ิงและสระวายน้ําอีก

ดวย มีการใชสารกําจัดวัชพืชหรือโปรยบน weeds หรือในดิน ซ่ึงทําใหคางอยูบนใบไม (contact 

herbicides) หรือซึมในพืชและรบกวนระบบทํางานของพืช (systemic herbicides) มีการแบงเปน 

แบบไมจําเพาะ (non-selective) ซ่ึงฆาพืชทุกชนิดและแบบจําเพาะ (selective) ซ่ึงยับยั้งการ

เจริญเติบโตหรือฆา weeds แตไมทําลายพืชผล สารเคมีในกลุมนี้ มีหลายชนิด ไดแก alachlor, 

amitrole, ammonium, sulfamate, atrazine, bifenox, dalapon, dicamba, ethafuralin, 

glyphosphate, linuron, monuron, oryzalin, oturon, oxadiazon, pictogram, prometon, 

pronamide, propanil, propham, simazine, terbutryn และ tirfluralin สารกลุมนี้มัปจจัยท่ีเปน

สาเหตุของการเกิดโรคหรือความเจ็บปวยจากการทํางานเชนเดียวกับสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 
 

อาการและอาการแสดงจากการไดรับสารกําจัดวัชพืช 

สารเคมีกําจัดวัชพืชทุกชนิดเปนอันตรายตอสุขภาพ การแสดงอาการมีอยู 2 แบบ ซ่ึงสามารถ 

สรุปไดดังนี้ 

1. เกิดข้ึนทันทีทันใดเม่ือไดรับสารเคมีกําจัดวัชพืช เชน อาการปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส 

อาเจียน เจ็บหนาอก ปวดกลามเนื้อ เหง่ือออกมาก ทองรวง เปนตะคริว หายใจติดขัด มองเห็นไมชัดเจน 

หรือตาย 

2. พิษเรื้อรัง เกิดข้ึนเม่ือไดรับสารเคมีกําจัดวัชพืชแลวแสดงผลชา ใชเวลานาน อาจใชเวลา

เปนเดือนหรือเปนป จึงจะแสดงอาการออกมาใหเห็น เชน เปนหมัน การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ                

การเปนอัมพฤต อัมพาต และมะเร็ง เปนตน 

ผลกระทบเฉพาะสวนของสารเคมีกําจัดวัชพืชท่ีเปนพิษเฉียบพลัน 

ผลกระทบท่ีรุนแรงเฉพาะสวน คือผลกระทบท่ีมีผลเพียงบางสวนของรางกายในสวนท่ีสัมผัส

กับสารเคมีกําจัดวัชพืชโดยตรง เชน ทําใหระคายเคือง ไดแก ผิวหนังแหงไหม รอยแดง ดาง ระคายเคือง

จมูก ตา คอ น้ํามูกไหล และไป เล็บมือ เล็บเทา เปลี่ยนสีเปนสีฟา สีดํา และท่ีแยไปกวานั้นคือ เล็บหลุด

รอนออกไป 

ผลกระทบท่ีรุนแรงตอระบบของรางกาย เกิดข้ึนเม่ือสารเคมีกําจัดวัชพืชเขาสูรางกายและจะ

สงผลกระทบตอระบบในรางกายท้ังหมด กลาวคือเลือดจะพาสารเคมีเขาสูทุกสวนของรางกาย และจะ

สงผลตอ ตา หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร ลําไส ตับ ไต กลามเนื้อ สมอง และประสาท  อาการท่ีเกิดจาก

การไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดวัชพืชตอระบบตาง ๆ ของรางกายจะมีอาการเปนพิษมากหรือนอย              
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และรวดเร็วเพียงใดข้ึนอยูกับชนิดของสารเคมี เวลาท่ีสัมผัส ปริมาณหรือความเปนพิษของสารเคมีนั้นวา

รุนแรงมากนอยเพียงใด 

ผลกระทบของสารเคมีกําจัดวัชพืชท่ีมีพิษเรื้อรังตอระบบตางๆ ของรางกาย 

ผลตอระบบประสาท สารเคมีกําจัดวัชพืชจํานวนมากมีอันตรายตอระบบสมองและประสา

มมาก อาการบางอยางของโรคเนื้อเยื่อทางสมองท่ีมีสาเหตุมาจากสารเคมีกําจัดวัชพืชกอใหเกิดปญหา

ดานความทรงจําอยางรุนแรง สมาธิสั้นและสมาธิยาก บุคลิกภาพเปลี่ยนไป การเปนอัมพฤต อัมพาต 

เปนลม หมดสติ และอาจมีอาการสาหัส 

ผลตอะบบตับ รางกายใชตับในการขจัดสารพิษท่ีเขาสูรางกายใหมีพิษนอยลง ดังนั้นตับตองทํา

หนาท่ีอยางหนักในการขจัดสารพิษ หากรางกายไดรับสารพิษเขาไป และเปนประจําก็สามารถทํา

อันตรายตอตับในระยะยาวจนอาจเปนตับอักเสบและมะเร็งในท่ีสุด 

ผลตอระบบกระเพาะอาหาร การอาเจียน ปวดทอง ทองเสียเปนอาการท่ัวไปของการไดรับพิษ

ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนระยะเวลานาน อาจจะมีผลตอ

กระเพาะอาหารท่ีรุนแรงมากข้ึน หลายคนท่ีใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชติดตอกันนานหลายป มักกินอาหาร

ลําบาก แมวาจะเปนอาหารปกติท่ัวไป โดยเฉพาะคนท่ีกินสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาไปไมวาจะโดยบังเอิญ

หรือตั้งใจ กระเพาะอาหารจะถูกทําลายเปนอยางมากและสารเคมีจะซึมผานผนังกระเพาะอาหารเขาสู

สวนอ่ืน ๆ ของรางกายตอไปดวย 

ผลตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย ปฏิกิริยาของการแพจะไปรบกวนการทํางานของระบบ

ภูมิคุมกันโรค ซ่ึงเปนปฏิกิริยาปกติของรางกาย อันหนึ่งท่ีมีตอสารท่ีแปลกปลอม สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

แตละชนิดมีโอกาสท่ีจะกอใหเกิดอาการแพท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงรางกายของแตละคนมีปฏิกิริยา

ตอบสนองตอระดับการไดรับสารพิษท่ีแตกตางกันดวย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิดรบกวนระบบ

ภูมิคุมกันของรางกายเปนอยางมาก และบางชนิดทําใหความสามารถในการตอสูกับการติดเชื้อโรคของ

รางกายออนแอลง ทําใหการติดเชื้อไดงายข้ึน หรือหากมีการติดเชื้ออยูแลวอาการเจ็บปวยดังกลาวจะยิ่ง

ซับซอนและยากตอการรักษา 

ผลตอระบบความสมดุลกับฮอรโมนในรางกาย ฮอรโมนเปนสารเคมีท่ีถูกผลิตจากตอมไรทอ 

และอวัยวะตาง ๆ เชน สมอง ตอมไทรอยด ไต ตอมลูกหมาก ลูกอัณฑะ และรังไข เพ่ือควบคุมการ

ทํางานสวนท่ีสําคัญของรางกาย ผลกระทบตอฮอรโมนการสืบพันธุ สงผลใหเกิดความผิดปกติตาง ๆ เชน 

การผลิตอสุจิมีจํานวนลดลงในเพศผู และมีความผิดปกติในการผลิตไขในเพศเมีย นอกจากนี้แลวสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชบางประเภทยังทําใหตอมไทรอยดโตใหญ และเปนทะเร็งในท่ีสุด และจากการทดลองยัง

พบวา สัตวทดลองมีการแทงลูก  มีการคลอดลูกกอนกําหนด มีทารกตายในครรภ และเปนไปไดมากวา

จะเกิดอาการลักษณะเชนเดียวกันนี้ กับสิ่งมีชีวิตท่ีเลี้ยงลูกดวยนมอ่ืนๆ โดยเฉพาะมนุษยดวย 
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ตัวอยาง อาการและอาการแสดง ท่ีเปนพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตาง ๆ 

atrazine ทําใหน้ําหนักตัวลด ซีด และรบกวนเมตาโบลิซึมของโปรตีน และกลูโคสในหนู           

ทําใหเกิดผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส จากการทํางานซ่ึงเปนจากความไวตอสารของผิวหนังและเปน

กลุมสารท่ีเปนไปไดท่ีจะกอใหเกิดมะเร็งในคน (possible human carcinogen: IAPC group 2B) 

barban ทําใหเกิดความไวตอสารของผิวหนังในคนทํางาน และในสัตวทดลองทําใหเกิดการซีด 

เมทฮีโมโกบินนีเมีย และการเปลี่ยนแปลงของเมตาบอลิซึมของไขมันและโปรตีน อาการสั่น ตะคริว หัว

ใจเตนรัว 

2,4 D มีการระคายเคืองและเปนพิษตอผิวหนังในคนท่ีสัมผัส ระคายเคืองตามาก พิษแบบ

เฉียบพลันทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส อาเจียน อุณหภูมิในรางกายสูง ความดันโลหิตลดลง

ต่ํา เม็ดเลือดขาวเพ่ิมข้ึน และมีอันตรายตอหัวใจและตับ 

การสัมผัสแบบเรื้อรังทําใหมีอาการคลื่นไส เอ็นไซมของตับสูงข้ึน มีผิวหนังอักเสบจากการ

สัมผัส มีการระคายเคืองตอระบบหายใจและตา รวมท้ังอาการทางระบบประสาท มีรายงานในประเทศ

สวีเดน วา เกษตรท่ีสัมผัสสวนผสมของ 2,4 D และ 2,4,5 –  T เปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองโดยเฉพาะชนิด 

non-hodgkin lymphoma (มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง) 

dalapon-na ทําใหเกิดอาการซึมเศรา เดินไมตรงทาง น้ําหนักตัวลด มีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ี

การทํางานของไตและตับ มีความผิดปกติของตอมไธรอยดและตอมใตสมอง และผิวหนังอักเสบจากการ

สัมผัส 

diquat ระคายเคืองตอผิวหนัง ตาและทางเดินหายใจสวนบน ทําใหแผลหายชา มีการรบกวน

ระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ เปนตอกระจกท่ีตาท้ังสอขาง และมีการเปลี่ยนแปลง

หนาท่ีของตับและไต 

dinoseb ทําใหเกิดพิษโดยผานทางการสัมผัสทางผิวหนัง มีการระคายเคืองทางผิวหนังและตา 

ขนาดท่ีทําใหเสียชีวิตในคนคือ 1 – 3 กรัม หลังระยะแยบพลันจะมีการรบกวนระบบประสาทสวนกลาง 

อาเจียน ผิวหนังมีสีแดง เหง่ือออก อุณหภูมิในรางกายสูง 

การสัมผัสแบบเรื้อรังโดยไมมีการปองกันทําใหน้ําหนักลด ผิวหนังอักเสบ มีการรบกวนระบบ

ทางเดินอาหาร ตับ และไต ไดมีการระงับใชสารเคมีชนิดนี้แลวในหลายประเทศ 

monuron ในขนาดสูงทําใหมีการรบกวนการทํางานของตับ กลามเนื้อหัวใจ และไต ทําใหมี

การระคายเคืองของผิวหนัง และภู มิไวเกินท่ีผิวหนัง ซ่ึงผลท่ีคลายกัน ไดแก  monolinuron, 

chloroxuron, chlortoluron และ  dodine 

nitrofen ทําใหเกิดการระคายเคืองท่ีผิวหนังและตาอยางรุนแรง การสัมผัสในการทํางานอยาง

เรื้อรัง โดยไมมีการปองกันทําใหเกิดการรบกวนระบบประสาทสวนกลาง ซีด อุณหภูมิในรางกายสูงข้ึน 
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น้ําหนักตัวลด ออนเพลียและมีอาการผิวหนังอักเสบ เปน possible human carcinogen (group 2B) 

กําหนดโดย IARC 

พาราควอตมีพิษตอผิวหนังทําใหเกิดการระคายเคืองท่ีผิวหนังและเยื้อเมือก ทําลายเล็บ และมี

เลือดออกในจมูกและไมมีเครื่องปองกัน การกินโดยอุบัติเหตุทําใหมีการทําลายเยื่อหลอดอาหาร และ

กระเพาะอาหาร มีการทําลายไตและตับ และอาจถึงเสียชีวิต เนื่องจากระบบการไหลเวียนของโลหิต

ลมเหลว และปอดถูกทําลายอยางตอเนื่อง (เกิดปอดบวมน้ํา มีเลือดออกในปอด มีฟงผิดในถุงลม และ

บริเวณ interstitial รวมท้ังมี alveolitis และ hyaline membranes) 

ในทางคลินิกจะมีอาการหายใจลําบาก ขาดอากาศ และบางรายจะมีตับและกลามเนื้อหัวใจถูก

ทําลายดวย อัตราตายจะสูงข้ึน ถาเปนพิษจากของเหลวท่ีมีสวนผสมเขมขน (รอยละ 87.8) และต่ํากวา

จาก granular forms (รอยละ 18.5) ขนาดท่ีทําใหเสียชีวิตคือ 6 กรัม ของ paraquat ion (เทากับ 30 

มิลลิลิตรของ gramoxone หรือ Weedol 4 packets) ไมมีรายงานการรอดชีวิตในขนาดท่ีสูงกวานี้ 

พวกท่ีรอดชีวิตสวนใหญจะกิน paraquat ion นอยกวา 1 กรัม 

prometrym มีผิวตอผิวหนังและตา ทําใหเกิดการระคายเคือง ทําใหเกิดแข็งตัวของเลือดใน

สัตวทดลอง คนทํางานท่ีสัมผัสจะมีอาการคลื่นไส และเจ็บคอ อาการคลายกันพบไดใน propazine และ 

desmeryne 

propachlor ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและเยื่อเมือก รวมท้ังเกิดอาการแพท่ีผิวหนัง 

อาการจะเปนมากข้ึนเม่ืออากาศรอน 

simazine เกิดการระคายเคืองเล็กนอยท่ีผิวหนังและเยื้อเมือก คนทํางานอาจมีอาการ

ออนเพลีย มันงง คลื่นไส และการดมกลิ่นเสีย หลังใชยาโดยไมมีเครื่องปองกัน 

2,4,5 –T มีรายงานการเกิด gonadotoxic ในคนทํางานผูหญิง และเนื่องจากสารพิษ dioxin 

อาจปนเปอนใน trichlorophenoxy acids จึงมีการระงับการใช 2,4,5 –Tในหลายประเทศมีรายงานวา 

คนงานท่ีสัมผัสสวนผสมของ 2,4 – D และ  2,4,5 –T ในการทํางานอุตสาหกรรม การเกษตร ปาไม และ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มีความเสี่ยงตอการเกิด soft-tissue sarcomas และ non-Hodgkin lymphomas 

เพ่ิมข้ึน 

trifluralin ทําใหมีการระคายเคืองเล็กนอยท่ีผิวหนังและเยื่อเมือก มีอัตราการเกิดมะเร็งตับ

เพ่ิมข้ึนใน hybrid female mice เนื่องจากการปนเปอนสารประกอบของ n-nitroso การสัมผัสใน

คนทํางานทําใหเกิดผิวหนังอักเสบ และ photodermatitis 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากสารกําจัดวัชพืช 

อาชีพท่ีเสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมีกําจัดวัชพืช ไดแก ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผูท่ีทํางาน

ในโรงงานผลิตสารเคมีกําจัดวัชพืช 
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การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากสารกําจัดวัชพืช 

เม่ือมีการทํางานกับสารกําจัดวัชพืช ตองมีการปองกันโดยการใสหนากาก ใสเสื้อผาใหมิดชิด 

เชนเดียวกับสารกําจัดศัตรูพืชอ่ืน ๆ เนื่องจากสามารถดูดซึมผานผิวหนังได และจะตองอาบน้ําหลังการ

ใชทุกครั้ง อยาถายสารกําจัดวัชพืชใสภาชนะอ่ืน โดยเฉพาะภาชนะท่ีมีรูปรางเหมือนขวดน้ําปลา ขวดน้ํา 

เนื่องจากจะทําใหหยิบผิด ควรมีฉลากปดเสมอ ถาดีท่ีสุดควรเลี่ยงการใชสารดังกลาว 
 

โรคพิษจากสารกัดกรอน 

กรด-ดาง หรือสารกัดกรอน หมายถึง สารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอนตอโลหะหรือทําอันตรายตอ

เนื้อเยื่อผิวหนังเม่ือสัมผัสโดยตรง หรือหายใจเขาไป โดยความรุนแรงข้ึนอยูกับความเขมขน 

กรด (acid) หมายถึง สารประกอบท่ีละลายในน้ําและใหออกซิเจนอิออน และให pH ท่ีนอย

กวา 7 

ดาง (base) หมายถึง สารประกอบท่ีละลายในน้ําและให pH ท่ีมากกวา 7 

การสัมผัสสารกัดกรอนพวกกรดและดาง จะทําใหผิวหนังพอง บวมแดง เจ็บปวด ซ่ึงเปนภาวะ

ท่ีพบบอย ความสําคัญในการสัมผัสสารกลุมนี้อาจเห็นไดจากการท่ีกรดและดาง มีสถิติการรั่วไหลอยู

บอยครั้งในภาคอุตสาหกรรมและการขนสง  
 

อาการและอาการแสดงจากการสัมผัสกรดและดาง 

การสัมผัสกรดและดางท่ีผิวหนังจะทําใหเกิดผิวหนังพองและบวมแดง และทําใหเกิดความ

เจ็บปวดในทันที การสัมผัสกรดและดางท่ีตาจะเกิดภาวะตาแดง แสบตารุนแรง เยื่อบุตาบวม กระจกตา

อักเสบ ซ่ึงเปนความเสี่ยงตอการเกิดตาบอดได ในกรณีสัมผัสกรดไฮโดรฟลูออริก ลักษณะของผิวหนังจะ

มีลักษณะเฉพาะ คือ มีลักษณะขาวซีด อาจมีอาการเจ็บปวดมากในขณะท่ีรอยโรคท่ีผิวหนังดูไมรุนแรง

มาก อยางไรก็ตามผูท่ีสัมผัสกรดไอโดรฟลูออริกท่ีมีความเขมขนนอยกวารอยละ 50 อาจไมรูสึกเจ็บปวด

ในทันที แตอาจเริ่มรูสึกชาหลังจากเริ่มสัมผัสกรดหลายชั่วโมงและอาจเปนเหตุใหมีการทํางายเนื้อเยื่อไป

มากแลวโดยท่ีไมไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้การสัมผัสกรดไอโดรฟรูออริก อาจทําใหเกิดภาวะ

ระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมในเลือดต่ําและระดับโปแทสเซียมในเลือดสูง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของ

เกลือแรเหลานี้อาจทําใหเกิดภาวะหัวใจเตนผิดปกติและทําใหผูปวยเสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากสารกัดกรอน 

ผูท่ีทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตเสนใยสังเคราะห การหลอมโลหะ การเคลือบ ชุบโลหะและ

ทําโลหะใหบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมพลาสติก การทําปุย สบู อุตสาหกรรมอาหาร การฟอกหนัง การฟอก

ยอม และการทํางานในหองปฏิบัติการ จะสัมผัสสารกัดกรอนซ่ึงเปนสารเคมีพ้ืนฐาน ในอุตสาหกรรมเคมี 
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สารกัดกรอนท่ีใชกันอยางแพรหลาย ไดแก กรดซัลฟวริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก กรดไฮฟลูออริก 

กรดอินทรีย โซเดียมไฮดรอกไซต โปแตสเซียมไฮดรอกไซต 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากสารกัดกรอน 

การปองกัน ไดแก การพยายามหลีกเลี่ยงกระบวนการทํางานท่ีตองใชกรดและดางท่ีมี

ความสามารถในการกัดกรอนสูงและเขมขน และควรมีการจัดเก็บสารเคมีเหลานี้ใหปลอดภัย ควรมีการ

ใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน แวนตาและถุงมืออยางเครงครัด นอกจากนี้ควรจัด

สถานท่ีและอุปกรณลางตาและผิวหนังฉุกเฉินสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุในบริเวณท่ีทํางานท่ีมีความเสี่ยง 

ในสถานท่ีทํางานท่ีมีการใชกรดไฮโดรฟลูออริก ควรมีการจัดเตรียม calcium giuconate get เพ่ือใชใน

การปฐมพยาบาลอยางทันทวงที 

 

บทสรุป 
 

 สารเคมีทุกตัวในสถานท่ีทํางานมีความเปนอันตรายท้ังสิ้น ถาสามารถหลีกเลี่ยงไดก็ไมควรใช 

แตถาเราไมสามารถหลีกเลี่ยงสารเคมีนั้นๆไดควรใชสารเคมีทดแทนท่ีเปนอันตรายนอยกวา                     

หรือมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และมีการปฏิบัติตามมาตรการหรือกฎหมายเก่ียวกับ

วัตถุอันตรายอยางเครงครัด เนื่องจากสารเคมีสามารถทําใหเกิดผลตอสุขภาพไดทันทีหากไดรับใน

ปริมาณมาก แตถาไดรับสารเคมีเขาไปทีละนอยในเวลานานๆ จะทําใหเกิดผลเรื้อรังตออวัยวะทุกสวน

ของรางกาย อาจมีอาการขณะทํางานหรือหลังออกจากงาน สวนประกอบทางดานเคมีท่ีมีผลตอการ

ทํางานและสงผลตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน เชน โลหะ มีโลหะหลายชนิดท่ีทําใหเกิดโรคได  ตัวทําละลาย

อินทรียหากมีการรับสัมผัสนานในระยะเวลา 10 ปข้ึนไปอาจมีผลตอสมอง  โรคจากกาซหรือสารกัด

กรอน บางตัวทําใหเกิดอันตรายตอทาเดินหายใจ  และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมคอยเปนอันตรายใน

กระบวนการผลิตมากนัก เนื่องจากมีการปองกัน แตการไดรับอันตรายสวนใหญเกิดจากการไดรับพิษ

จากสิ่งแวดลอม 

 

คําถามทบทวน 
 

1. ใหนักศึกษาอธิบายโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี ประกอบดวย

การเขาสูรางกายของสารเคมี  ประเภทของสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอมนุษย 

2. ใหนักศึกษาอธิบายโรคพิษโลหะหนัก ไดแก สารหนู  โรคพิษตะก่ัว 
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3. ใหนักศึกษาอธิบายโรคพิษเหตุสารระเหยและสารทําละลาย ไดแก โรคพิษสาร  ทําละลาย

อินทรียอะโรมาติกไฮโดรคารบอน  โรคพิษสารทําละลายอินทรียอะลิแฟติกไฮโดรคารบอน สารพิษสาร

ทําละลายอินทรียประเภทแอลกอฮอล 

4. ใหนักศึกษาอธิบายโรคพิษจากกาซ ไดแก โรคพิษจากกาซท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง โรค

พิษจากกาซท่ีทําใหเกิดภาวะจากออกซิเจน 

5. ใหนักศึกษาอธิบายโรคพิษจากสารเคมีการเกษตรและสารเคมีอ่ืน ๆ ไดแก โรคพิษ  จาก

สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  โรคจากสารกําจัดวัชพืช 

6. ใหนักศึกษาอธิบายโรคพิษจากสารกัดกรอน 


