หนวยที่ 1 หลักการทางพิษวิทยา
ประวัติของพิษวิทยา
- 400 ปกอนคริสตศักราช ฮิปโปเครตีส ไดศึกษาการเกิดพิษจากสารพิษตางๆ และเขียนหลักการทางพิษวิทยาสมัยเกา
ที่เกี่ยวของกับการดูดซึมสารพิษ เพื่อชวยในการรักษาและลดการรับสารพิษเขาสูรางกาย
- ดิโอสคอริเดส แพทยชาวกรีกไดริเริ่มแบงสารพิษเปนชนิดตาง ๆ และการทําลายความเปนพิษของสารพิษ
- ชวงพิษวิทยาสมัยกลางไดมกี ารใชนักโทษเปนผูถูกทดลอง แคทเทอรีน เดอเมดิซิ ไดศึกษาเกี่ยวกับความเร็วในการ
ตอบสนอง ความสามารถในการออกฤทธิ์ของสารพิษ การตอบสนองตอการออกฤทธิ์ตามสวนตางๆของรางกาย
- ค.ศ. 1198 มอสเบนไมนอน ไดแตงหนังสือชื่อ ยาพิษและยาแกพษิ
- พาราเซลซัส ไดวางรากฐานเกี่ยวกับการศึกษาทางพิษวิทยา โดยกลาววา ความเปนพิษของสารขึ้นอยูกบั ขนาด และ
การไดรับ โดยเนนปริมาณสารพิษและการตอบสนองของสารพิษ
- ชวงพิษวิทยาสมัยใหม
- ศตวรรษที่ 17 ออรฟลา (Orfila) ไดชื่อวาเปนบิดาของวิชาพิษวิทยา ใหคําจํากัดความ และจําแนกพิษวิทยาออกเปน
แขนงวิชาหนึ่ง ทําการทดลองการเกิดพิษในสัตวทดลอง เชน สุนัข
- เคลาด เบอรนารด ไดคนพบกลไกการออกฤทธิ์ของยางนอง(Curare) และคนพบบริเวณที่สารออกฤทธิ์ในรางกาย
ทําใหสามารถหาความรูทางสรีรวิทยาโดยอาศัยสารพิษ
จากประวัติศาสตรที่ผานมามีรายงานการไดรับสารพิษทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษยที่สรางขึ้น การไดรับสารพิษที่
สําคัญของมนุษยมีพนื้ ฐานมาจากสิ่งแวดลอม จากการทํางานหรือจากอุตสาหกรรมทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษใน
สิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหเกิดการเจ็บปวยและถึงตายไดในคนจํานวนมาก
ความหมาย พิษวิทยาเปนวิชาที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลของสารพิษหรือสิ่งที่ทําใหเกิดพิษซึ่งทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต หรือเปนการศึกษาถึงผลเสียของสารพิษหรือสิ่งที่ทําใหเกิดพิษที่มี
ตอสิ่งมีชีวิต
ความสําคัญของพิษวิทยา เปนวิชาที่มีความสําคัญดานตางๆ ดังนี้
1. ดานสุขภาพ สรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคและการควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟู ผูสนใจทั่วไป
สามารถใชขอมูลพิษวิทยาเพือ่ การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ประชาชนทั่วไป เชน นักวิชาการดานสุขภาพ จป วิชาชีพ
2. ดานสิง่ แวดลอม ปญหามลพิษมีผลกระทบตอสัตวและพืช ถานํามาบริโภค อาจเปนอันตรายตอมนุษยได
3. ดานอุตสาหกรรม สารเคมีที่นํามาใชในอุตสาหกรรมตางๆ ผูใชแรงงานมีโอกาสไดรบั สารเคมีเหลานี้ จึงมีความสําคัญ
ในการศึกษาวิจัยและปองกัน ควบคุมและแกไขความเปนพิษของสารเคมี
4. ดานเกษตรกรรม สารเคมีที่นํามาใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช มีผลกระทบตอระบบนิเวช ตอผูบริโภค
5. ดานการควบคุมความปลอดภัย การใชสารเคมีตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอกภัย
การดูดซึมสารพิษเขาสูรางกาย สารพิษเขาสูรางกาย (Route) ได 3 ทางใหญ ๆ คือ ทางผิวหนัง ทางการหายใจผานปอด
และทางการกินผานทางเดินอาหาร ซึ่งจะตองผานเยื่อหุมเซลลตางๆ เพื่อเขาสูกระแสโลหิต จากกระแสโลหิตสารพิษจะ
ผานเยื้อหุมเซลลในอวัยวะตางๆ และจะออกฤทธิ์กับเซลลที่จําเพาะ ซึ่งจะตอบสนองตอการเกิดพิษจากสารพิษนัน้ ๆ
1. การดูดซึมสารพิษผานเยื่อหุมเซลล แบงไดเปน 2 แบบไดแก การเคลื่อนที่แบบธรรมดาและการเคลื่อนที่แบบแอคทีฟ
- การเคลื่อนที่แบบธรรมดา (Passive diffusion) เปนการเคลื่อนที่ของสารพิษจากดานที่มีความเขมขนสูงไปสูดานที่มี
ความเขมขนต่าํ โดยไมตองใชพลังงาน การเคลื่อนที่แบบนี้จะเกิดอยางตอเนื่อง โดยไมมีการอิ่มตัวจนกวาความเขมขนของ

สารพิษที่อยูทงั้ สองดานเทากัน การแพรกระจายแบบธรรมดา เปนการแพรกระจายของสารพิษที่มีโมเลกุลเล็กผานเยื่อหุม
เซลลทางรูพรุน สารที่มีโมเลกุลเล็กจะเคลือ่ นที่ไดเร็วกวาสารที่มีโมเลกุลใหญ สารพิษขนาดเล็กอาจเคลื่อนที่ไปตามน้ํา
จากภายนอกเซลลเขาสูเซลลดวยแรงดันของน้ํา การแพรกระจายแบบใชตัวพา เปนการแพรกระจายของสารพิษที่มี
ลักษณะคลายกับการแพรกระจายแบบธรรมดาแตตองมีตวั พา อยูบนเยื่อหุมเซลลและมีสภาวะการอิ่มตัวเมื่อมีความเขมขน
ของสารพิษภายในเซลลสูงมาก
- การเคลื่อนที่แบบแอกทีฟ (Active transport) เปนการเคลื่อนที่ของสารพิษจากดานที่มีความเขมขนต่ําไปสูดานที่มี
ความเขมขนสูงโดยการจับกับตัวพา และใชพลังงานดวย บางครั้งอาจเกิดเมื่อสารพิษที่มีประจุไฟฟาเคลื่อนที่ไปยังดานที่
มีประจุไฟฟาชนิดเดียวกัน การเคลื่อนที่จะเกิดการอิ่มตัวเมื่อความเขมขนของสารภายนอกเยี่อหุมเซลลเพิ่มมากขึ้น ทําให
สารพิษนั้นสามารถจับกับตัวพาไดทุกตัวเพื่อทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของสาร หรือตัวพาอาจจะจับกับสารอื่นที่มีโครงสราง
ของโมเลกุลคลายกับสารพิษนั้นจนทําใหไมสามารถจับกับสารพิษได สารพิษนี้จึงไมเขาสูเซลล การเคลื่อนที่แบบนี้อาศัย
พลังงานโดยการใชเอนไซมโซเดียม- โปแทสเซียมเอทีพเี อส ที่เยื่อหุมเซลลเปนหลัก
2. ปจจัยที่มีผลตอการดูดซึมสารพิษ
- สภาพทางกายภาพและทางเคมีของสารพิษ หมายถึง สารที่ละลายไดดใี นไขมันจะถูกดูดซึมไดเร็วและมากกวาสารที่
ละลายไดดใี นน้ํา สารพิษที่มขี นาดใหญจะถูกดูดซึมไดชา
- ความสามารถในการละลาย หมายถึง สรพิษที่อยูใ นรูปของสารละลายจะถูกดูดซึมไดในรูปสารแขวนลอยหรือในรูป
ตะกอน
- สภาวะแวดลอมที่ตําแหนงที่มีการดูดซึม เชน สารที่เปนกรดออนจะไมแตกตัวเมื่ออยูในภาวะเปนกรด จึงถูกดูดซึมไดดี
ในกระเพาะอาหาร สารที่เปนดางออนจะไมแตกตัวเมื่ออยูในภาวะดาง จึงถูกดูดซึมไดดีในลําไสเล็ก
- ความเขมขนของสารพิษในบริเวณที่มีการดูดซึม ถามีความเขมขนสูงจะมีอัตราการดูดซึมเขาสูกระแสจะมีอัตราการดูด
ซึมเขาสูกระแสโลหิตไดเร็วกวาความเขมขนต่ํา
- การไหลเวียนของกระแสโลหิตในตําแหนงที่มีการดูดซึม ถามีการไหลเวียนของเลือดผานชวงบริเวณนั้นมากจะทําใหมี
อัตราการดูดซึมมากขึ้นดวย
- พื้นที่ในการดูดซึม บริเวณที่มีพื้นที่ดูดซึมมาก เชน กระเพาะอาหาร ถุงลมปอด เปนตน จะมีการดูดซึมไดมาก
pH= คาตัวเลขที่บอกความเปนกรดและดางของน้ําหรือสารละลายที่สารนั้นละลายอยูมีคาตั้งแต 1 ถึง 14 โดย
pH = 7 เปนกลาง pH<7 เปนกรด pH> 7 เปนดาง
การดูดซึมสารพิษผานสวนตางๆ ของรางกาย
1. การดูดซึมของสารพิษผานระบบทางเดินอาหาร ตองเปนสารที่ละลายไดดีในไขมันและไมมีประจุ สารที่มีลักษณะเปน
อนุภาคอาจเขาสูรางกายไดโดยการยื่นผนังเซลลเขาไปหอหุมแลวดูดซึมปลอยเขาสูชองวางของเซลล เรียกวา ฟาโกไซโต
ซิส จากนั้นเขาสูน้ําเหลืองแลวเขาสูกระแสโลหิต สารพิษที่ดูดซึมทางปากจะเขาสูกระแสโลหิตแลวผานตับ ตับจะ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสารพิษของสารพิษแลวขับออกทางน้ําดี จากนั้นสารพิษอาจถูกดูดซึมเขาสูทางเดินอาหารแลว
ไปขับออกที่ไตและปอด สารพิษที่ละลายไดดีในไขมันจะถูกดูดซึมเขาสูทอน้ําเหลืองแลวเขาสูกระแสโลหิตโดยไมผาน
ตับและถูกขับออกที่ไตและปอด สารพิษที่ไมสามารถดูดซึมไดในทางเดินอาหารจะถูกขับออกทางอุจจาระ
2. การดูดซึมของสารพิษผานระบบทางเดินหายใจ สารพิษพวกกาซตางๆ และสารละลายตางๆ จะถูกดูดซึมเขาสูกระแส
โลหิตโดยผานถุงลมปอด อนุภาคที่ปะปนในอากาศที่มีเสนผาศูนยกลาง 10 ไมครอนขึ้นไป คนจะจามออกมา ต่ํากวา 10
ไมครอนจะสูดดมเขาไปสะสมในบริเวณสวนตอระหวางหลอดลมใหญและหลอดลมเล็กของปอด แลวถูกขับออกมาจาก

ปอดโดยการจามหรือไอออกไปพรอมกับเสมหะ อนุภาคขนาดเล็กกวา 1 ไมครอนจะลงไปถึงสวนของถุงลมและสามารถ
ซึมเขาสูกระแสโลหิตหรืออาจถูกขบวนการกลืนทําลายโดยเซลล เรียกวา แมกโครฟาจ
3. การดูดซึมสารพิษผานทางผิวหนัง ผิวหนังมักไมยอมใหสารพิษซึมผานเขาไปได แตสารพิษที่ละลายไดดใี นไขมัน สาร
นั้นจะสามารถซึมผานผิวหนังเขาไปในรางกายและทําใหเกิดความเปนพิษได
4. การดูดซึมของสารพิผานทางอื่น ๆ ไดแก ทางตา เยื้อบุตางๆ และทางรกซึ่งมีผลตอทารกในครรภ
5. การดูดซึมของสารพิษผานชองทางพิเศษที่เขาสูรางกาย เชน ชองทอง ใตผิวหนัง กลามเนื้อหลอดเลือดดํา
สารพิษที่ฉีดเขาทางหลอดเลือดดําเปนการใหสารพิษเขาสูกระแสโลหิตโดยตรงโดยไมผานการดูดซึมจึงออกฤทธิ์ไดรวดเร็ว
การกระจายของสารพิษในรางกาย สารพิษสามารถกระจายไปสวนตางๆ ของรางกายไดมากหรือนอย พิจารณาจากปริมาตร
ของการกระจายในรางกาย สารพิษหลายชนิดพบปริมาณสูงในเนื้อเยือ่ และอวัยวะเปาหมายจําเพาะแลวทําใหเกิดพิษตออวัยวะ
นั้น สารพิษบางชนิดจะสะสมอยูมากในอวัยวะหนึ่ง แตทาํ ใหเกิดพิษกับอีกอวัยวะหนึ่งได สารพิษที่มคี ุณสมบัติละลายไดดีใน
ไขมันจะสามารถซึมผานเซลลไดเกือบทั่วรางกายทําใหมกี ระจายไปทัว่ รางกาย ตําแหนงที่มีการสะสมของสารพิษมากมักจะ
กอใหเกิดความเปนพิษมาก
การกระจายของสารพิจารณาจากปริมาตรของการกระจายในรางกาย (Volume of distribution : Vd) สารที่มีคา Vd สูง จะ
อยูในเนื้อเยื่อในรางกายไดมาก ถูกขับออกจากรางกายไดชา และมีปริมาณในพลาสมานอย
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสารพิษในรางกาย สารพิษเมื่อถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตจะกระจายไปยังอวัยวะตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางและระดับการออกฤทธิ์แลวขับออกจากรางกาย อวัยวะที่ทําหนาที่ในการขับสารพิษออกจากรางกาย
คือ ตับ ไต ปอด และตอมตางๆ ในทางเดินอาหาร
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสารพิษในรางกายมี 2 ขั้นตอน ไดแก
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสารที่ใชเอนไซมในไซโทพลาซึม ไมโทคอนเดรียและไมโครโซม
2. กระบวนการจับตัวของสารและสารที่มีอยูในเซลลแลวขับออกจากรางกายได
การกําจัดสารพิษออกจากรางกาย
1. การขับสารพิษออกทางปสสาวะ ไตเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในการขับสารพิษออกจากรางกายสารพิษตางๆที่อยูในรูปที่
ละลายไดในน้าํ จะถูกขับออกมากับปสสาวะ ดวยวิธีการแพรกระจายโดยการกรองที่บริเวณของไตทีเ่ รียกวาโกลเมอรูลัส
(Giomerulus) สารพิษที่มค
ี ุณสมบัติเปนดางจะถูกขับออกมากับปสสาวะที่เปนกรด ในทางตรงกันขามสารพิษที่เปนกรดจะ
ถูกขับออกมากับปสสาวะที่เปนดาง
2. การขับสารพิษออกทางน้าํ ดี เมื่อสารพิษถูกดูดซึมผานมาทางระบบทางเดินอาหารจะผานตับกอนกระจายไปตามกระแส
โลหิตสูสวนตางๆ ของรางกาย ตับจะเปลี่ยนแปลงสารพิษใหกลายเปนสารที่เรียกวา เมตาบอไลต ของสารพิษนั้นแลวขับออก
ทางน้ําดีซึ่งจะถูกสงตอไปยังลําไสแลวขับออกทางอุจจาระ หรืออาจถูกดูดซึมกลับเขาสูกระแสโลหิตแลวเกิดวนเวียนแบบนี้
อีก เรียกวา กระแสหมุนเวียนระหวางทางเดินอาหารและตับ
3. การขับสารพิษออกทางปอด สารพิษที่ระเหยไดสว นใหญจะถูกขับออกทางปอด โดยการแพรกระจายแบบธรรมดาจาก
กระแสโลหิตไปอยูในถุงลม สารที่ละลายไดในเลือดนอยมักจะอยูในรูปกาซและจะถูกขับออกทางปอดไดเร็ว สวนสารที่
ละลายไดดใี นเลือดจะถูกขับออกทางปอดไดชา
5. การขับสารพิษออกทางน้าํ นม สารพิษทีข่ ับออกทางน้ํานมสวนใหญเปนแบบแพรกระจายออกจากกระแสโลหิตเขาไปใน
น้ํานม สารที่ขับออกทางน้ํานมมักเปนสารที่เปนดาง เพราะน้ํานมมีความเปนกรดออน (pH ประมาณ 6.5) ในน้ํานมมีไขมัน

ประมาณรอยละ 3-5 ดังนั้นสารพิษที่ละลายไดดีในไขมันจะมีการขับออกมากับน้ํานมในปริมาณมากเชน ดีดีที โฟลีคลอริเนต
เตดไบฟนิล เปนตน สารพวกโลหะหนักมักขับออกทางน้ํานมดวย และน้ํานมที่ขับออกมาอาจเปนพิษตอเด็กทารกได
ลักษณะการเกิดพิษ
1. การไดรับสารพิษ นักพิษวิทยาไดแบงการไดรับสารพิษเขาสูรางกายออกเปน 4 วิธี –
- การไดรับสารพิษแบบเฉียบพลัน (Acute exposure) หมายถึง การไดรับสารพิษเขาสูรางกายในปริมาณมากในระยะเวลา
นอยกวา 24 ชัว่ โมง สวนใหญไดรับสารพิษโดยผานทางฉีดเขาชองทอง การฉีดเขาใตผิวหนัง การกิน การทาที่ผวิ หนัง สวน
กรณีที่สารพิษละเหยไดนนั้ รางกายจะสูดดมเขาไปในแบบตอเนื่องแตนอ ยกวา 24 ชัว่ โมง
- การไดรับสารพิษกึ่งเฉียบพลัน (Subacute exposure) หมายถึง การไดรับสารพิษเขาสูรางกายในปริมาณนอยติดตอกันเปน
เวลานาน 1 เดือนหรือนอยกวา
- การไดรับสารพิษกึ่งเรื้อรัง (Subchronic exposure) หมายถึงการไดรับสารพิษเขาสูรางกายในปริมาณนอยติดตอกันเปน
เวลานาน 1-3 เดือน
- การไดรับสารพิษแบบเรื้อรัง (Chronic exposure) หมายถึง การไดรบั สารพิษเขาสูรางกายในปริมาณนอยติดตอกัน เกิน
3 เดือนขึ้นไป สวนใหญไดรบั ทางปาก หรือทางอื่น
2. การเกิดพิษในรางกาย สามารถเกิดขึ้นไดหลายอยางเชน
1. การเกิดพิษแบบเฉียบพลัน หมายถึง การที่มนุษยหรือสัตวเกิดอาการพิษแสดงออกมาใหเห็นหลังจากที่ใหสารพิษเขาไปครั้ง
เดียวหรือหลายครั้งภายในชวงเวลา 24 ชั่วโมง
2. การเกิดพิษแบบกึ่งเรื้อรัง หมายถึง การที่มนุษยหรือสัตวแสดงอาการใหเห็นในลักษณะตางๆ หลังจากไดรับสารพิษปริมาณ
นอยติดตอกันเปนเวลานานประมาณ 1-3 เดือน หรือไดรบั สารพิษเขาไปไมมากกวารอยละ 10 ของชวงชีวิตในสัตวทดลอง
3. การเกิดพิษในแบบเรื้อรัง หมายถึง การที่มนุษยและสัตวแสดงอาการใหเห็นในลักษณะตางๆ หลังจากไดรับสารพิษปริมาณ
นอยติดตอกันเปนเวลานานมากกวา 3 เดือน หรือไดรับสารพิษมากกวารอยละ10 ของชวงชีวิตในสัตวทดลอง สวนใหญแลว
การไดรับสารพิษเขาไปแบบเรื้อรังนั้น อาจโดยการกินหรือสูดดม เขาไปเปนระยะเวลานานๆ จนเกิดอาการพิษแสดงออกมา
การเกิดพิษมักจะเกิดแบบเรื้อรังและอาจเกิดไดหลายแบบ ไดแก การเกิดมะเร็งที่อวัยวะภายในรางกาย(Carcinogenicity)
การกอกลายพันธุหรือผาเหลาของเซลล(Mutagenicity) การผิดปกติในอวัยวะของเด็กที่เกิดออกมาหรือการเกิดลูกวิธูป
(Teratogenicity) และการผิดปกติในระบบภูมิคุมกัน (Immunotoxicity)
ลักษณะการทําอันตรายหรือการออกฤทธิ์ สารเคมีหรือสารพิษ หรือสิ่งที่ทําใหเกิดพิษสามารถทําอันตรายตอรางกายได 2
ลักษณะคือ
1.การทําอันตรายเฉพาะทีห
่ รือการออกฤทธิ์เฉพาะแหง (Local or Topical toxicity) โดยสารพิษออกฤทธิ์และทําอันตราย
ตอเนื้อเยื่อตรงตําแหนงหรือบริเวณทีไ่ ดรับหรือสัมผัสกับสารพิษนั้นโดยตรง ทําใหเนือ้ เยื่อบริเวณนัน้ เสียหายเกิดการระคาย
เคือง หรือกอใหเกิดมะเร็ง
2. การออกฤทธิ์ทั่วรางกาย (Systemic toxicity) เมื่อสารพิษเขาสูรางกายไมวาโดยวิธีใดก็ตาม (ยกเวนฉีดเขาหลอดเลือด
โดยตรง) จะถูกดูดซึมเขากระแสโลหิตและกระจายไปทัว่ รางกาย
การตอบสนองของรางกายตอสารพิษ
1. การตอบสนองแบบผลรวมของการเกิดพิษของสารพิษแตละชนิด (Additive effect) หมายถึง การตอบสนองตอการเกิด
พิษของสารพิษที่ทําใหเกิดพิษไปในทิศทางเดียวกัน การตอบสนองจะเปนผลรวมของการเกิดพิษของสารพิษแตละชนิด

2. การตอบสนองแบบเสริมฤทธิ์กัน (Synergistic effect) หมายถึง การตอบสนองตอการเกิดพิษที่เกิดขึ้นจะมากกวาผลรวม

ของการเกิดพิษที่เกิดจากสารพิษแตละชนิด
3. การตอบสนองแบบเพิ่มศักยภาพในการออกฤทธิ์ ( Potentiation effect) หมายถึง การตอบสนองตอการเกิดพิษจาก
สารพิษชนิดหนึ่งซึ่งปกติไมเปนพิษตออวัยวะเปาหมาย แตสามารถเพิ่มการทําลาย หรือเปนพิษตออวัยวะนั้นโดยสารพิษอีก
ชนิดหนึ่งมากขึ้นเมื่อใหเขาไปพรอมกัน
4. การตอบสนองแบบยับยัง้ การเกิดพิษ (Antagonism effect) หมายถึง การที่สารพิษชนิดหนึ่งสามารถไปยับยั้งการเกิดพิษ
จากสารพิษอีกชนิดหนึ่งได สารพิษดั่งกลาวถูกนําไปใชในการแกพิษ (Antidote)
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสารพิษในรางกาย ประกอบดวย
1. ตัวสารเคมีเอง
2. ชองทางที่ไดรับสารพิษ
3. ตําแหนงทีไ่ ดรับสารพิษ
4. ขนาดที่ไดรบ
ั สารพิษ
5. ปริมาตรและความเขมขนของสารพิษ
6. ความถี่ของการไดรับสารพิษ
ั สารพิษ
7. ชวงเวลาและฤดูกาลที่ไดรบ
8. การเปนพิษแบบชา
9. การแพสาร
10. คนหรือสัตวทีไดรับสารพิษ
11. สิ่งแวดลอม
12. การไดรับสารพิษหลายชนิด
หลักการทดสอบสารพิษ
่ หาปริมาณของสารพิษที่สัตวไดรับเขาไป
1. การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity Test) เปนการทดสอบเพือ
ในรางกาย แลวทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 ภายใน 24 ชั่วโมง คือคา LD50
2. การทดสอบความเปนพิษกึ่งเรื้อรัง (Subchronic toxicity Test) เปนการทดสอบความเปนพิษของสัตวที่ไดรับในระยะ
คอนขางยาวคือ อยางนอย 90 วันถาเปนสัตวกัดแทะ และ 6 เดือนถาเปนสัตวเลือดอุน อื่นๆ
3. การทดสอบความเปนพิษเรื้อรัง (Chronic toxicity Test) เปนการทดสอบความเปนพิษของสารที่สัตวไดรับในระยะยาว
ซึ่งประกอบดวยการศึกษาทัง้ ในระยะสั้น ใชเวลา 90 วัน หรือประมาณ 1ใน 10 ของชวงอายุสัตวทดลอง และการศึกษาระยะ
ยาว คือตลอดชวงชีวิตของสัตวทดลอง
คา LD50 (Lethal Dose 50 ) หมายถึง ปริมาณของสารพิษที่สัตวไดรบั เขาไปในรางกายแลวทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50
ภายใน 24 ชั่วโมง ใชในการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน เปนการทดสอบความเปนพิษของสารของสารที่ใหแก
สัตวทดลองในระยะสั้น หลังจากไดรับสารพิษเขาไป 1 ครั้ง โดยการทดลองในสัตวทดลอง 2-3 ชนิด ที่ประกอบดวยสัตวกดั
แทะ (Rodent Animal) และสัตวที่ไมกัดแทะ (Non-Rodent animal ) ทั้งเพศผูและเพศเมีย ความสําคัญของคา LD50 ใช
ในการจัดกลุมสารพิษนั้นวา มีความเปนพิษในระดับใด

การทดสอบสารพิษเรื้อรังที่สําคัญ ไดแก การทดสอบสารกอมะเร็ง การทดสอบการกอกลายพันธุ การทดสอบการกอลูกวิรูป
การทดสอบผลตอการสืบพันธุ และการทดสอบเมตาบอลิซึม
การทดสอบการกอมะเร็ง (Carcinogenicity Test) เปนการทดสอบการกอมะเร็งของสารพิษโดยดูการเกิดเนื้องอกมะเร็งใน
ระยะยาว โดยอาจเปนสวนหนึ่งของการศึกษาความเปนพิษเรื้อรังได
การทดสอบการกอกลายพันธุ (Mutagenicity Test) เปนการทดสอบความเปนพิษที่สามารถทําปฏิกิริยากับสายพันธุกรรม
แลวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรของสารพันธุกรรม ทําใหเกิดความผิดพลาดที่ถายทอดทางพันธุกรรม การกอกลาย
พันธุเนื่องจากการที่ดีเอ็นเอถูกทําลายระยะแรกแลว การซอมแซมอาจถูกกระตุนหรือยับยั้ง การทดสอบการกอกลายพันธุที่
ระดับยีนอาจใชการทดสอบในระยะสั้น โดยการเลีย้ งเชือ้ แบคทีเรียบนจานเลี้ยงเชื้อและการทดสอบโดยการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
ในอาหารเหลว
การทดสอบการกอลูกวิธูป (Teratogenicity Test) เปนการทดสอบความเปนพิษของสารพิษที่กอใหเกิดความพิการของ
สัตวทดลองอยางนอย 2 ชนิด เชน หนูพุกขาว หนูถีบจักร แฮมสเตอร กระตาย ตองใหสารในอาหารนานเทากับเวลาที่อวัยวะ
ของตัวออนมีการพัฒนา จากนั้นรอจนชวงกอนครบกําหนด 1 วันจึงผาตัวออนออกมาทดสอบ สังเกตความผิดปกติของตัว
ออนวามีความพิการหรือไม มีอวัยวะใดหายไปหรือเกิดขึน้ มา มีอวัยวะใดเติบโตมากกวาปกติหรือนอยกวาปกติ
การทดสอบตอการสืบพันธุ (Reproductive Test) เปนการทดสอบความเปนพิษของสารพิษที่ทําใหเกิดความผิดปกติของ
ระบบสืบพันธุ โดยใชสัตวเลือดอุนอยางนอย 1 ชนิดใน 2 ชนิด การทดสอบ ตั้งแตรุน พอ รุนลูก และรุนหลาน สังเกตลักษณะ
การเจริญพันธุ การเกิดและจํานวนลูกทีเ่ กิดจากการผสมพันธุ การเกิดความผิดปกติของไขสุก การตกไขและการฝงตัวของตัว
ออนในมดลูก
การทดสอบเมตาบอลิซึม (Metabolism Test) เปนการทดสอบความเปนพิษที่มีผลตอเมตาบอลิซึมในสัตวทดลอง โดยสารที่
จะทดสอบมีธาตุในโครงสรางโมเลกุลเปนสารกัมมันตรังสี ซึ่งควรเปนคารบอน 14 (14C) ที่เขาสูรางกายสัตวทดลองแลวไม
ถูกทําลายโดยเอนไซม สัตวทดลองใช 2 ชนิด เปนสัตวเลือดอุน 1 ชนิด นิยมใชหนูพุกขาวสายพันธุเดียวกับทีใ่ ชการทดสอบ
ความเปนพิษเรื้อรัง
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