หนวยที่ 3 สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความหมายของโลหะ
โลหะ (Metal) เปนแรธาตุชนิดหนึ่งที่มีประจุไฟฟาบวก เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สวนใหญพบเปนสินแรในดินและหิน เปน
ของแข็งที่มีอะตอมรวมกันอยูในรูปของสารประกอบ (Compound) และในรูปของโลหะบริสุทธิ์ (Pure metal) มีรูปรางไม
แนนอน อาจเปนหรือไมเปนผลึก มีสีขาวเปนเงา มันวาว ไมเปราะ สามารถดัดแปลงไดดว ยกําลังตานทานการดึงที่สูง
ความสําคัญของโลหะ
มีการนําโลหะมาใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมการผลิตสินคาและผลิตภัณฑตางๆ มากมาย โลหะที่ชากที่สุดคือเหล็ก
โลหะที่มักพบเปนปญหาตอสุขภาพและสิง่ แวดลอม เชน ตะกัว่ สารหนู แคดเมียม ปรอท โครเมียม แมงกานีส ดีบุก และ
อลูมิเนียม เปนตน สวนใหญอยูในรูปโลหะผสมหรืออัลลอยด (Alloys) บางชนิดอยูในรูปเกลืออินทรียหรือเกลืออนินทรีย
ความเปนพิษอาจเกิดจากการใชงานทั่วไป
ประเภทและสมบัติของโลหะ
ประเภทของโลหะ โลหะสามารถจําแนกไดหลายวิธีขึ้นอยูกับสมบัติของโลหะ
จําแนกตามวัสดุประเภทโลหะ แบงไดเปน 2 ประเภท
1. โลหะที่เปนเหล็ก(Ferrous metal) เปนโลหะที่มีเนื้อเหล็กเปนสวนใหญ ไดแก เหล็กกลา เหล็กหลอ เหล็กเหนียวและเหล็ก
ผสม มีธาตุเหล็กเปนองคประกอบหลักเรียกโลหะแม หรือโลหะมูล และมีธาตุคารบอนเปนธาตุผสม เชนเหล็กกลาไรสนิม
สแตนเลสสตีล และเหล็กกลาผสม
2. โลหะที่ไมใชเหล็ก (Non- ferrous metal) เปนโลหะที่ไมมีธาตุเหล็กผสมอยู ไดแก
- โลหะ ธรรมดาทั่วไป เชน ทองแดง นิกเกิล ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว อลูมิเนียม แมกนีเซียม แมงกานีส ทัวสเตน พลวง แทนทาลัม
และโลหะผสม ทองเหลืองและบอรนซ
- โลหะมีคา ทอง เงิน และแพลทินัม
- โลหะกัมมันตรังสี เชน ยูเรเนียม และเรเดียม
จําแนกตามความหนาแนนของโลหะ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. โลหะหนัก (Heavy metal) โลหะที่มีความหนาแนนมากกวา 4 กิโลกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร เชน ทองแดง สังกะสี ตะกัว่
ดีบุก แมงกานีส เหล็ก ทังสเตน แคดเมียม เหล็กและโลหะมีคา ทอง เงิน ทองคําขาว
2. โลหะเบา (Light metal) โลหะที่มีความหนาแนนนอยกวา 4 กิโลกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร เชน อะลูมิเนียม เบริลเลียม
แมกนีเซียม และลิเธียม
จําแนกตามสมบัติทางกายภาพและโครงสรางอิเล็กตรอน แบงได 4 กลุมคือ
1. กลุมโลหะที่อยูในเขตเอส-ออรบิตัล เรียกวากลุมธาตุเรพรีเซนเตตีฟ เชน แมกนีเซียม และเบริลเลียม
2. กลุมโลหะที่อยูในเขตพี-ออรบิตัล เรียกวา กลุมเมตัลลอยด หรือกึ่งโลหะ เชน อลูมิเนียม อารเซนิก
3. กลุมโลหะที่อยูในเขตดี-ออรบิตัล เรียกวา กลุมโลหะทรานซิชั่น เชน แมงกานีส แคดเมียม โครเมียม ปรอท
4. กลุมโลหะที่อยูในเขตเอฟ-ออรบิตัล เรียกวาโลหะอินเนอรทรานซิชั่น เชน แลนทาไนด
คุณสมบัตขิ องโลหะ
- เปนของแข็งและทึบแสง ยกเวนปรอทซึ่งเปนของเหลวที่อุณหภูมิปกติ
- นําไฟฟาไดทั้งในสถานะที่เปนของแข็งและเมื่อหลอมเหลว
- ผิวหนามันและเปนเงาวาว โดยเฉพาะเมื่อขัดหรือตัดใหมๆ

- เปนตัวนําความรอนที่ดี
- สวนใหญเหนียว สามารถดัดงอได ตีทุบ ทําใหเปนรูปรางตางๆ หรือดึงเปนเสนได
- สามารถหลอมหรือหลอและแสดงโครงสรางผลึกได
- มีจุดหลอมเหลวและจุดแข็งตัวที่แนนอน
- บางชนิดมีความยากลําบากตอการใหรังสีเอกซผานได
อันตรายที่เกิดจากโลหะ อันตรายตอสุขภาพ สารโลหะสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ
1. ทางเดินหายใจ โดยการหายใจเอาฟูม (Fume) โลหะ หรือ ฝุนในอากาศเขาสูทางเดินหายใจ
2. ทางผิวหนัง โดยการดูดซึมสารแขวนลอยของโลหะผานทางผิวหนัง หรือการสัมผัสสารโดยตรงมีสวนนอยที่ถกู ดูดซึมเขา
รางกาย เพราะมีไขมันคอยปองกัน
3. ทางเดินอาหาร โดยการดูดซึมผานทางเดินอาหารเนื่องจากมีการดื่มน้าํ หรือรับประทานอาหารที่มสี ารเหลานี้ปนเปอนหรือดูด
บุหรี่
โลหะที่มีความสําคัญกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อลูมิเนียม (Aluminium; Al)
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม การเกิดพิษเนื่องจากไดรับอะลูมิเนียมออกไซดและผงผุนอะลูมิเนียมอื่นๆ ระหวางการ
กลึงโลหะบางกรณีเกิดจากไอของโลหะระหวางปฏิบัติงาน สารที่ไดรับเขาสูรางกายจะถูกขับออกทางปสสาวะ
พิษเรื้อรัง ทําใหระคายเคืองตา จมูกและลําคอแหง อาจมีเลือกกําเดาและเนื้อเยื่อปอดอักเสบ บางรายอาจหายใจขัด มีหอบหืด
ระยะยาวอาจเกิดมะเร็งได
สารหนู (Arsenic; As) ใชในการผลิตอัลลอยด แบตเตอรี่ ที่หุมสายเคเบิ้ล ผสมในสี อุตสาหกรรมแกว การฟอกหนัง
สวนประกอบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว สารถนอมรักษาเนื้อไม
พิษเฉียบพลัน ระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุออน
พิษเรื้อรัง ผิวหนังหนา ผิวหนังเปลี่ยนสี มีสีขาวที่เล็บ เปนแผลที่ผนังกัน้ โพรงจมูก กลามเนื้อออนแรง ทําลายตับและไต แขน
ขาชา เปนสารกอกลายพันธุ สารกอลูกวิรูป และกอมะเร็วผิวหนัง โรคที่เกิดจากพิษสารหนูเรียกวา โรคพิษสารหนู หรือโรค
ไขดํา
แคดเมียม (Cadmium ; Cd) เปนผลพลอยไดจากการผลิตสินแรที่มีสังกะสี ตะกัว่ และทองแดงใหบริสุทธิ์
ผูปฏิบัติงานอาจไดรับโดยการหายใจเขาไปในกระบวนการหลอมและผลิตสังกะสี ตะกัว่ และทองแดงใหบริสุทธิ์ อาจไดรับ
โดยทางกินน้ําหรือหรืออาหารที่ปนเปอน
พิษเฉียบพลัน ระคายเคืองผิวหนังและเยื้อบุออน เปนไขไอ โลหะ ปอดบวมน้ํา
พิษเรื้อรัง ทําลายกระดูก ปวดกระดูก ทําลายปอด ตับและไต เปนโรคโลหิตจาง สารกอลูกวิรูป และเปนสารกอมะเร็ง
โรคที่เกิดจากพิษแคดเมียมเรียกวา โรคพิษแคดเมียม หรือโรคอิไต-อิไต
โครเมียม (Chromium; Cr) ใชในการเคลือบผลิตชิ้นสวนรถยนต อัลลอยด อุปกรณเครื่องมือ
พิษเฉียบพลัน ระคายเคืองผิวหนังและเยื้อบุออน ระคายเคืองทางเดินหายใจ อาจเปนโรคหอบหืดและภูมิแพ
พิษเรื้อรัง จมูกและหลอกลมอักเสบ ผิวหนังอักเสบ อาจเปนมะเร็งผิวหนังและมะเร็งปอด
ตะกั่ว (Lead; Pb) ใชในการผลิตอัลลอยด แบตเตอรี่ ทีห่ ุมสายเคเบิ้ลและทอตองการใหคงทนตอกรดและดาง ใชผลิตสี
พิษเฉียบพลัน ระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุออน

พิษเรื้อรัง โลหิตจาง ระบบประสาทสวนกลางผิดปกติ ทําใหความดันโลหิตสูง อาจพบเสน lead line ที่เหงือก ปวดเมื่อยตัว
ปวดทองเกร็ง ทําลายสมอง ทําลายความจํา กลามเนื้อแขนขาสั่น เปนโรคเกาท ทําลายตับและไต เปนสารกอลูกวิรูป สารกอ
กลายพันธุ ทําลายเชื้ออสุจิ ทําใหเปนหมันไดในเพศชาย อาจทําใหแทงบุตรในครรภไดในเพศหญิง โรคพิษตะกัว่
ปรอท (Mercury ; Hg) สัมประสิทธิ์การขยายตัวสูงมาก ในอุณหภูมิปกติจะระเหยเปนไอได
พิษเฉียบพลัน ระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุออน เกิดผิวหนังอักเสบ ทางเดินอาหารมีเนื้อเยื่อตาย ระคายเคืองทางเดินหายใจ
ทําใหปอดอักเสบ
พิษเรื้อรัง อารมณเปลี่ยนแปลง ระบบประสาทตาและระบบประสาทการไดยินเสียไป มีแผลที่เยื้อตาขาวและกระจกตา
กลามเนื้อสั่น แขนขาออนแรง อาจเปนอัมพาตได ประสิทธิภาพการกรองของไตลดลง มีการผุกรองของกระดูกและอาจตายได
โรคที่เกิดเรียกวา โรคพิษปรอท หรือโรคมินามาตะ
สารโลหะและการเกิดโรค
- ตะกัว่
จับกับเม็ดเลือดแดงและเนื้อเยือ่ กระดูก
- ปรอท ระบบประสาทตาและการไดยน
ิ เสียไป
- สารหนู โรคไขดํา
- แคดเมียม โรคอิไต – อิไต
- โครเมียม เปนพิษจากการหายใจรับไอสารวาเลนซี 6 เขาไป
- แมงกานีส ทําใหจิตและประสาทแปรปรวน
- อะลูมิเนียม เกิดพิษจากการหายใจรับผงฝุนสารเขาไป
ตัวทําละลายอินทรีย (Solvent)
ตัวทําละลายอินทรียเปนสารอินทรียชนิดเหลว ซึ่งสามารถละลายสารอินทรียอื่นเพือ่ เปลี่ยนใหอยูใ นสภาพทีเ่ หมาะสม สําหรับ
การใชประโยชนทางอุตสาหกรรม เชน ปโตรเคมี โลหะ พลาสติก ยาง สี เสนใยสังเคราะหเคมี และอื่นๆ สามารถจําแนกตัวทํา
ละลายอินทรียไ ดตามสูตรโครงสรางทางเคมี ตามกลุมโครงสรางพื้นฐานและตามกลุมเสริมโครงสรางเปนประเภทตางๆได
ตัวทําละลายอินทรียสวนใหญเปนของเหลวที่ละเหยไดงา ย ไวไฟ ติดไฟไดและระเบิดได มีจดุ เดือดและความหนาแนน
เฉพาะตัว อันตรายจากไอระเหยและอุบตั เิ หตุจากการทํางาน มีผลตอระบบตางๆ ของรางกาย โดยเฉพาะระบบประสาท และ
สามารถปนเปอนในสิ่งแวดลอมการทํางาน และสิ่งแวดลอมภายนอกได
ประโยชนของตัวทําละลายอินทรีย ใชในการชะลาง ทําความสะอาด เคลือบผิว ทําละลายสารอื่น ในกระบวนการผลิตสารเคมี
ตางๆ ในอุตสาหกรรม ใชในการเกษตรและชีวิตประจําวัน
อันตรายของสารตัวทําละลายอินทรีย สวนใหญ เกิดจากการหายใจไอระเหยของสารเขาสูรางกาย ทําใหกดประสาทสวนกลาง
บางชนิดมีผลตอระบบประสาทสวนปลาย สารถูกดูดซึมทางผิวหนัง ไดและละลายชั้นไขมัน ทําใหระคายเคืองผิวหนังและ
เนื้อเยื้อออน ผิวหนังแตกแหง
อันตรายของตัวทําละลายอินทรีย
เฮกเซน พิษเรื้อรังทําใหแขนขาชากลามเนื้อลีบ
เบนซีน เกิดมะเร็งของเม็ดเลือดและกอกลายพันธุ
โทลูอีน เกิดอาการทางจิตประสาท และภาพหลอน
คารบอนเตตระคลอไรด พิษเรื้อรังทําใหตับบวมและไตวาย
เมธิลแอลกอฮอล การกินทําใหมองเห็นภาพไมชัดเจน ตาบอดได

เมธิลเอทธิลคีโตน พิษเรื้อรังของไอระเหยคือตามัวชัว่ คราว
สารกัดกรอน (Corrosive substances) คือสารเคมีที่ทําใหปฏิกิริยาหรือทําลายเนื้อเยือ่ ณ จุดสัมผัส ทําใหเกิดแผลไหม แผล
พุพองเนื้อตายและแผลเปน สามารถทําลายหรือกัดกรอนโลหะบางชนิดที่ไมไดเคลือบผิว
ความสําคัญ เนื่องจากมีการใชกันมากในโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ มีโอกาสสัมผัสกับผิวหนัง ตา และการหายใจไดงาย
สารมีฤทธิ์ทําลายสูง สามารถเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได และอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นหรือกัดกรอนโลหะบาง
ชนิดและรัว่ ไหลได
สารกัดกรอนที่สําคัญ ไดแก
1.กรดอนินทรีย มีรสเปรี้ยว ทําใหกระดาษลิตมัสเปนสีแดง มีไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลักฤทธิ์กัดกรอนและความเปน
พิษรุนแรง ตัวอยางเชน กรดซัลฟวริก กรดไฮโดรคลอริก
2. กรดอินทรีย มีรสเปรี้ยว ทําปฏิกิริยากับดางไดเกลือกับน้ํา ทําปฏิกิริยากับโลหะไดกา ซไฮโดรเจน ทําปฏิกิริยา กับคารบอเนต
ไดกาซคารบอนไดออกไซด ทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลโดยมีตวั เรงไดเอสเตอร ตัวอยางเชน กรดอะซีติก กรดฟอรมิก
3. ดางอินทรีย มีรสฝาดและขม สัมผัสมือรูสึกลื่น ลางออกไดยาก ทําใหกระดาษลิตมัสเปนสีน้ําเงินฤทธิ์กัดกรอนและความ
เปนพิษรุนแรง ดางเขมขนทําปฏิกิริยากับน้ําและกรดเขมขน เกิดความรอนสูง ระเบิดได ตัวอยางเชน โซเดียมไฮดรอกไซด
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด แอมโมเนีย
อันตรายทั่วไป ของกรดอนินทรีย และดางอนินทรีย กรดอนินทรียแ็ ละดางอนินทรียเขมขน เมื่อสัมผัสผิวหนังหรือตาทําใหผิว
ไหม เกิดบาดแผลทันทีตาบอดได ดางอนินทรียเขมขนทําปฏิกิริยากับโปรตีนและไขมัน ทําใหบริเวณสัมผัสออนนุมเปน
เจลาติน เนื้อเยือ่ ถูกกัดลึก เปนแผลรุนแรงหายยาก ไอระเหยและละอองสารระคายเคือง เยื่อบุออนของจมูก ทางเดินหายใจ ตา
เกิดบาดแผลและอักเสบได การเกิดอุบัติเหตุระคาบเคืองรุนแรงตอปาก ลําคอ ทางเดินอาหาร กรดและดางชนิดเจือจางเมื่อ
สัมผัสนานๆ ทําใหเปนโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ
อันตรายของสารกัดกรอน
กรดซัลฟวริก
พิษเรื้อรังทําใหฟนกรอนและเปลี่ยนสี
กรดไฮโดรคลอริก ฮีโมโกลบินในเลือดเปลี่ยนเปนแอซิดฮีมาติน
กรดไนตริก
การสัมผัสผิวหนังทําใหเกิดรอยคราบสีเหลือง
กรดอะซิติก
ระเหยไดจึงเปนพิษทั้งจากการหายใจ สัมผัสผิวหนังและการกิน
กรดออกซาลิก
เกิดไตวายจากผลึกแคลเซียมออกซาเลต
โซเดียมไฮดรอกไซด ทําใหผิวหนังเปนเจลาติน เกิดแผลลึกอันตรายและรุนแรงมาก
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ทําปฏิกิริยากับโลหะเกิดกาซไฮโดรเจนติดไฟได
แอมโมเนีย
เกิดอุบตั ิเหตุรั่วไหลจากเครื่องทําความเย็น
กาซไอระเหยและอนุภาค
กาซ หมายถึง ของไหลที่มีรูปรางไมแนนอน จะเปลีย่ นรูปรางไปตามภาชนะบรรจุ สามมารถเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวหรือ
ของแข็งไดตามความดันและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป เชน กาซคารบอนมอนอดไซด กาซคารบอนไดออกไซด
ไอระเหย หมายถึง สถานะที่เปนกาซของสารที่เปนของเหลวหรือของแข็งที่อุณหภูมคิ วามดันปกติ เชน ไอของสารตัวทํา
ละลายอินทรียห ลายชนิด ไอโลหะของปรอท ไอลูกเหม็น
อนุภาค หมายถึง สารในรูปของแข็งหรือของเหลวที่แขวนลอยอยูในบรรยากาศไดในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และอาจเขาสู
ระบบทางเดินหายใจได สวนใหญมีขนาดประมาณ 0.01-100 ไมครอน

อนุภาคที่เปนของแข็งไดแก ฝุน ฟูม ควัน ขี้เถา เสนใย อนุภาคที่เปนของเหลว ไดแก ละออง และหมอก อนุภาคที่มีขนาดใหญ
ไมสามารถเขาสูทางเดินหายใจสวนปลายได อนุภาคบางชนิดและมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเทานัน้ ที่จะเขาสูทางเดินหายใจ
สวนปลายและทําใหเกิดอันตรายได
อนุภาคเขาสูรางกายได 3 ทางคือ
- ทางการสัมผัสทางผิวหนัง
- ทางระบบทางเดินหายใจ
- ทางระบบทางเดินอาหาร
แหลงกําเนิดของกาซและอนุภาคที่สําคัญ ไดแก
- คลอรีนพบในน้ํายาฆาเชื้อ
- ซัลเฟอรไดออกไซด พบในโรงงานกระดาษ โรงกลั่นน้ํามัน
- แอมโมเนีย พบในการผลิตปุย เครื่องทําความเย็น
- ไฮโดรเจนซัลไฟด พบในโรงกลั่นน้ํามันและการสลายตัวของสารอินทรีย
- คารบอนไดออกไซด พบจากการเผาไหมสารอินทรียในที่จํากัด
- แอสเบสตอส พบในเหมืองแอสเบสตอส ฉนวนกันความรอน ผาเบรก
- ซิลิกา พบในการโมบด ยอยหิน พนทราย
กาซและไอระเหยสามารถแบงไดตามกลไกการทําอันตรายตอรางกายไดเปน
- กาซที่ทําใหเกิดการหายใจไมออก
- กาซที่รบกวนกระบวนการเคลื่อนยายของออกซิเจน
- กาซที่เปนพิษตอระบบตางๆของรางกาย
- กาซที่ระคายเคืองตอทางเดินหายใจ
- กาซที่ทําใหเกิดการแพที่ปอด
อนุภาคสามารถแบงตามหลักวิชาทางกายภาพไดเปน
ฝุน เปนอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก กระจายอยูในอากาศ เกิดจากการตัด บด ขัด เจาะ ขนาดใหญกวา 10 ไมครอนจะตกลงสู
พื้น
ฟูม เปนอนุภาคของแข็งที่เกิดขึ้นเมื่อโลหะถูกความรอนจนกลายเปนไอ เมื่อไอเหลานี้ถูกความเย็นจะควบแนนจะกลายเปน
อนุภาคของแข็งเล็กๆ เชน ฟูมตะกัว่ ฟูมสังกะสี ฟูมของเหล็ก เรียกฟูม อีกชื่อหนึ่ง วา ไอควันโลหะ
ควัน เปนกลุมของอนุภาคขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน เกิดจากการสันดาปที่ไมสมบูรณ เชน ควันบุหรี่ ควันจากการเผาถาน
ละอองไอ เปนอนุภาคของเหลวที่กระจายในอากาศ มักเกิดจากการของเหลวใหเปนละออง เชน การระเหยของน้ํา การระเหย
ของสารทําละลายอินทรีย ไอของน้ําเดือด การพนสีดวยการฉีดฝอย การฉีดน้ําดวยการฉีดฝอย
อันตรายของอนุภาคไดแก
1. โดยการหายใจเขาสูปอด เมื่ออนุภาคมีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 10 ไมครอนอนุภาค ขนาดเล็กฝงตัวในถุงลมปอดได
ทําใหเกิดพังผืดหรือปอดอุดตัน ปอดอักเสบ หายใจไมออก และถึงตายได
2. โดยการสัมผัส ระคายเคืองผิวหนัง
3. การรับสัมผัสทําใหเกิดพยาธิสภาพอื่นตอรางกาย โดยเกิดโรคเฉพาะสารได

อนุภาคทําใหเกิดพิษ
คารบอนมอนอกไซด รวมกับเหล็กเกิดสารคารบอกซีฮีโมโกลบินในเลือด
คารบอนไดออกไซด พบอุบัติเหตุคนงานในบอลึกหมดสติจากสารนี้
ซัลเฟอรไดออกไซด พบในกรณีเผาไหมถานหินลิดไนตของโรงไฟฟาแมเมาะ
ไนโตรเจนไดออกไซด ความเขมขนสูงเกิดเมทฮีโมโกลบินในเลือด
คลอรีน
อาการรุนแรงผิวหนังเปนสีน้ําเงิน
เสนใยแอสเบสตอส ทําใหเกิดโรคแอสเบสโตสิส
ซิลิกา
ทําใหเกิดโรคซิลิโคสิส
ฝุนฝาย
ทําใหเกิดโรคบิสสิโนสิส
ฝุนถานหิน
โรคฝุนจับปอดหรือนิวโมโคนิโอสิส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตวเปนความหมายรวมของสารเคมีที่ใชกําจัดศัตรูพืช เชน แมลง วัชพืช ปูนาและสารกําจัดศัตรูของ
สัตว เชน เห็บ เหา ไร ยุง หนู และแมลงที่รบกวน บางชนิดใชประโยชนไดทั้งสองดาน
ปญหาที่เกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื และสัตว ไดแก
1. สารฆานก ผึ้ง แมลงอื่น ที่มีประโยชน และสัตวในบริเวณนั้นดวย ทําใหเสียสมดุลธรรมชาติ
2. บางชนิดสลายตัวยาก และปนเปอนในสิ่งแวดลอม ตกคางในดิน น้ําเปนเวลานาน มีผลกระทบตอหวงโซอาหารและมนุษย
3. มีการใชในทางที่ผิด เชน ฆาตัวตาย ฆาผูอื่น หรือฆาสัตวเลี้ยงเพื่อการโจรกรรม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถแบงตามเปาหมายการใชงานเปนกลุมใหญ คือ
1. สารเคมีกําจัดแมลง
2. สารเคมีกําจัดวัชพืช
3. สารเคมีกําจัดหนู
4. สารเคมีกําจัดเชื้อรา
5. สารเคมีกําจัดเห็บเหา
6. สารประเภทอื่นเชน ชีวสารโดยกลุมที่สําคัญคือสารเคมีกําจัดแมลง สามารถแบงยอยตามสูตรโครงสรางของโมเลกุลเปน 4
ประเภท คือ
- ออรกาโนฟอสเฟต
- คารบาเมต
- สารประกอบคลอริเนเตดไฮโดรคารบอน
- ไฟเรธรอยด
สวนสารกําจัดวัชพืช สามารถแบงตามสูตรโครงสรางโมเลกุลไดมากกวา 10 ประเภท สําหรับสารเคมีกําจัดหนูมีความ
หลากหลายของสูตรโครงสรางและไมมีการแบงประเภท

อันตรายตอสุขภาพของสารเคมีกําจัดแมลง
1. กลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต มีฤทธิ์ยับยั้งเมตาบอลิซึมของตัวสงสัญญาณประสาทอะเซทิลโคลีน โดยจับกับ
เอมไซมอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส ทําใหอะเซทิลโคลีน ไมถูกทําลาย เกิดพิษตอระบบประสาทสวนกลาง โดยสารออรกาโน
ฟอสเฟต ยับยัง้ การทํางานของอะเซทิลโคลีนอยางถาวร สวนสารคารบาเมตยับยั้งแบบไมถาวร
2. สารประกอบคลอริเนเตดไฮโดรคารบอนเปนพิษตอระบบประสาท แตไมทราบกลไกการเกิดพิษที่ชัดเจน สลายตัวยากทํา
ใหปนเปอนในหวงโซอาหาร บางชนิดทําใหเกิดมะเร็ง และมีการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม
3. สารไพเรธรอยด ทําใหเกิดอาการแพ ระคายเคืองทีผ่ ิวหนัง และสลายตัวงายอันตรายนอยตอมนุษย
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่มีความสําคัญกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. สารเคมีกําจัดแมลง
สารประเภทกาโนฟอสเฟส ที่ควรทราบ
1) พาราไธออน เปนสารออรกาโนฟอสเฟตไดจากการสังเคราะหทางเคมี เพื่อใชในสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มประมาณปค.ศ.
1937 โดยนักเคมีชาวเยอรมันในรูปของกาสพิษตอระบบประสาท เชน ซาริน และพัฒนาจนไดสารใหมๆ ชาวนาใชพาธาไลออ
นคลุกกับขาวหวานในนาเพือ่ ฆาปูนาที่มากัดกินตนกลา สวนชาวไรถั่วเหลืองใชพนกําจัดหนอนมวนใบและหนอนกระทู พา
ราไธออนนิยมใชกับพืชผัก ผลไม และถั่วเมล็ดแข็ง
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เกิดอันตรายไดจากการหายใจ การสัมผัสถูกผิวหนังและถูกดูดซึมได เกิดพิษไดจากการ
กินและสัมผัสถูกตา และสามารถลุกติดไฟไดหากไดรบั ความรอนสูง
2) ดีดีวพ
ี ี ลักษณะเปนของเหลวใสไมมสี ีถึงสีเหลือง ละลายน้ําไดเล็กนอย ละลายไดดีในแอลกอฮอล สลายตัวงายเมื่อ
ระเหยสูอากาศ สามารถทําลายโครงสรางของพลาสติก ยาง และเครื่องนุงหม ใชกําจัดแมลงวันบานไดรวดเร็ว โดยเปนสาร
ชนิดที่ถูกตัวและกินตายเหมาะกับการกําจัดแมลงในโรงเก็บ และคอดสัตว นิยมใชในไรสมเขียวหวาน
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม รายละเอียดเชนเดียวกับพาราไธออน และอาจทําใหเกิดมะเร็งในคนได
สารประเภทคารบาเมต ที่ควรทราบ
1) เมทโธมิล ในประเทศไทยมีชื่อทางการคาวาแลนเนต ลักษณะเปนผลึกสีขาว จัดเปนสารพิษรายแรง
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เปนสารที่มีพิษสูง ความเปนพิษจาดเมทโธมิลไดแกระคายเคืองทั้งการสัมผัสทางผิวหนัง
ทางตา การกิน และการหายใจ ถูกดูดซึมไดทางผิวหนัง การกิน หรือการหายใจอาจทําใหถึงตายได หากเขาตาอาจทําใหมีแผล
ไหมรุนแรง เปนสารที่ติดไฟได ทําปฏิกิรยิ ากับน้ําและสารหลายชนิด สลายตัวไดเมือ่ มีความชื้นดาง และไวตอแสง การ
ปฏิบัติงานจึงตองมีความระมัดระวังมาก
สารประเภทคลอริเนเตดไฮโดรคารบอน ที่ควรทราบ
1. ดีดีที ชื่อทางเคมีไดคลอโรไดฟนิลไตรคลอโรอีเธน ชื่อทางการคาคือ ดีดีที ไมละลายในน้ํา ละลายไดดใี นไขมัน และ
ตัวทําละลาย เชนน้ํามันกาด โทลูอีน นักเคมีชาวสวิสพอลมิลเลอรพบวาสารนี้สามารถฆามวลที่ทําลายผาและแมลงตางๆ
ได และไดใชลดการระบาดของโรคไทฟส ในอิตาลีอยางมีประสิทธิภาพ
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เปนสารพิษชนิดพิษมาก กินในปริมาณ 5 กรัมทําใหอาเจียนอยางรุนแรง ออนเพลีย ชา
ตามมือเทา ตื่นเตนตกใจงาย หากเกิน 20 กรัม ทําใหหนังตากระตุก กลามเนื้อสั่น ชัก พิษเรื้อรังทําใหเบื่ออาหาร กลามเนื้อสั้น
กระตุกและมีรายงานการกอมะเร็งในสัตวทดลอง เนื่องจากเปนสารที่สลายตัวยาก จึงสะสมในสิ่งแวดลอม และหวงโซอาหาร
ปจจุบันเปนสารหามใชในสหรัฐอเมริกา

ใชกาํ จัดแมลงและไร เชน ในยาสูบ สารคงสภาพอยูไดนานในดิน เชนเดียวกับดีดีที
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม จะปรากฏภายใน 2-3 ชั่วโมง หลังการกลืนกินเขาไปและถึงตายไดโดยอาการพิษ เชน
อาเจียน ปอดปวมน้ํา สั่นกระตุก สารถูกดูดซึม ผานผิวหนังหรือจากการหายใจ และทําใหตายได สารเปนพิษตอไต ตับ และ
ระบบประสาท สารเอนโดซัลแฟนเปนพิษตอปลา
สารประเภทไพเรธรอยด
1) ไพเรธริน เปนของเหลง ขนเหนียว สกัดจากดอกไพรีธรัม พืชตะกูลเบญจมาศ โดยนํามาบดเปนผงและสกัดเปนสาร
ออกมา ผลิตภัณฑมีความเขมขนประมาณรอยละ 1 ถึง 3 ใชกําจัดแมลงในบานเรือนไดหลายชนิด โดยมักจะผสมกับสารเคมี
อื่นเพื่อเพิมประสิทธิภาพ
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม สลายตัวเร็วทําใหแมลงเปนอัมพาตและตกลงมา มีพิษนอยตอมนายและสัตวเลี้ยงลูกดวย
นม
สารเคมีกําจัดวัชพืช
1. สาร 2,4-ดี เปนผงสีขาวไมมีกลิ่น ไดจากการสังเคราะหทางเคมี สารนี้มีพิษนอยตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ออกฤทธิ์แบบ
ฮอรโมนและมีผลเฉพาะเจาะจงกับวัชพืชใบกวาง แตไมไดผลกับพวกหญา โดยสารถูกดูดผานรากแลวกระจายไปทั่วลําตน ใช
ในนาขาว ไรออ ย
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม การสัมผัสโดยการหายใจทําใหเกิดระคายเคืองเยือ้ เมือกทางเดินหายใจสวนบน กระเพาะ
อาหารถูกทําลาย ปวดทองและทองรวง หากมีปริมาณมากอาจถึงตายได นอกจากนีย้ งั ทําลายประสาทสวนกลาง เปนสารที่
สลายตัวไดชาและปนเปอนตอสิ่งแวดลอม เชนดินได
2. พาราควอท เปนผลึก ละลายน้ําไดดี สลายตัวภายใตแสงอัลตาไวโอเลต ไดจากการสังเคราะหไพริดีนกับเมธิลคลอไรด
สามารถใชกําจัดวัชพืชไดทกุ ชนิดทั้งใบกวางและใบเดีย่ ว โดยการฉีดพนใหถกู ใบ เมื่อถูกแสงแดดจะเกิดปฏิกิรยิ าทําใหพืช
ตายนยมใชในไรฝายเพื่อการเก็บเกีย่ วไดงาย ในประเทศไทยใชในสวนยางพารา สวนผลไม
อันตรายตอสุขภาพสิง่ แวดลอม อันตรายตอเนื้อเยื้อปอด ไตวายเฉียบพลัน ระคายเคืองตอตา สัมผัสผิวหนังทําใหเปนแผล
พุพอง ในประเทศไทยมีรายงานฆาตัวตายโดยใชสารนี้บอ ยครั้ง และนําไปผสมในสุราเถื่อนเพื่อเรงการหมัก ละลายน้ําไดดีจึง
ถูกพัดพาไปแหลงน้ําตางๆโดยจุลินทรียสามารถยอยสลายได แตเมื่อใชสารนานเขาสารจะติดกับอนุภาคของดินเหนียวทําใหจุ
ลินทรียยอยสลายยากขึ้น
สารเคมีกําจัดหนู
1. ซิงคฟอสไฟด เปนผงผลึกสีเทาปนดํา ไมละลายน้ํา มีกลิ่นเล็กนอยคลายกระเทียม ใชคลุกกับอาหารวางไวกบ
ั ภาชนะใสนา้ํ
เมื่อหนูกนิ จะกระหายน้ํา น้าํ ที่กินจะเรงปฏิกิริยาใหเกิดฟอสฟน ทําใหหนูรอนทองและออกมาตายในที่โลง เปนสารที่
ไดจากการสังเคราะหในป ค.ศ. 1740
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยการกินสารเมื่อถูกน้ําและกรดในกระเพาะอาหารจะเกิดปฏิกิริยาไดกาซพิษฟอสฟน
ซึ่งระคายเคืองสูงตอเซลลสัมผัส ทําลายเซลลกระเพาะอาหาร ตับไต ทําใหคลื่นไสอาจียน แตหนูไมอาเจียนจึงเปนพิษมากกวา
คน สุนัข และแมว ขอดีคือราคาถูก การดูดซึมเขาในรางกายทําใหมีน้ําคัง่ ในปอด ปวดศรีษะ หายใจขัด ความดันโลหิตสูง หัว
ใจเตนผิดปกติ ชักและโคมา สวนใหญอาการพิษดีขึ้นหลังจาก 3 วัน แตมีตับละไตวายเฉียบพลันและตายได อาจเกิดอุบัติเหตุ
กับเด็กเล็กได บางกรณีนําไปใชฆาตัวตาย
2) เอนโดซัลแฟน

2. อารเซนิกไตรออกไซด เปนผงผลึกสีขาว หรือกอนไมมีสี ใชกําจัดหนูและสัตวกัดแทะ เปนสารตั้งตนสําหรับการผลิต

สารอารเซนิคชนิดอื่นๆ สารประกอบสารหนู สารเคมีกําจัดแมลง น้ํายาถนอมเนื้อไม และอุตสาหกรรมเครื่องแกว
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม การหายใจเอาสารในรูปผงแหงหรือละอองน้ําเขาไป ทําใหระคายเคืองจมูก ลําคอ ถา
ปริมาณมากทําใหเบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน เปนตะคริว และกลามเนื้อหัวใจผิดปกติ การสัมผัสผิวหนังหรือตา ทําใหระคาย
เคือง หรือไหม ผิวมีผื่นและคัน พิษเรื้อรัง อาจเกิดแผลทําใหรูทะลุในกระดูกกั้นชองจมูก ผิวหนังหนาดางดํา ทําลายตับ และมี
ผลตอกระเพาะอาหาร บางกรณีทําลายปลายประสาท แขนขาออนเพลีย และเปนมะเร็งผิวหนัง ซึ่งเปนอาการพิษของสารหนู
สามารถปนเปอนและสะสมในดินน้ํา และสิ่งแวดลอมได
หารตองการกําจัดยุง แมลงสาบในบานเรือน ควรใชสารฆาแมลงตอไปนี้หรือไมเพราะเหตุใด
1. ดีดีที ไมควรใชเนื่องจากเปนกลุมคลอริเนเตดโฮโดรคารบอน ซึ่งมีการตกคางในสิง่ แวดลอมนาน เปนอันตรายตอผูอยูอาศัย
ในบานและสัตวเลี่ยง
2. ดีดีพวี ี ใชไดเนื่องจากเปนกลุมออรกาโนฟอสเฟต ซึ่งสลายตัวเร็วในสิ่งแวดลอม และมีฤทธิ์กําจัดแมลงไดดี
3. เมทโธมิล ใชไดเนื่องจากเปนกลุมคารบาเมต ซึ่งสลายตัวเร็วในสิ่งแวดลอม และมีฤทธิ์ทําใหแมลงตายทันที
4. ไพเรธริน ใชไดเนื่องจากเปนกลุมไพเรธรอยด สลายตัวเร็วทําใหแมลงเปนอัมพาตและตกลงมา มีพิษนอยตอมนุษยและ
สัตวเลื้ยงลูกดวยนม
5. พาราควอท ใชไมได เนื่องจากเปนสารกําจัดวัชพืช ไมไชสารกําจัดแมลง
6. ซิงคฟอสไฟต ใชไมไดเนื่องจากเปนสารกําจัดหนู ไมไชสารกําจัดแมลง
manasu

