หนวยที่ 8 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี
สารเคมีทุกตัวในทีท่ ํางานเปนอันตรายทัง้ สิ้น ถาหลีกเลี่ยงไดไมควรใช ถาหลีกเลีย่ งไมไดควรใชสารเคมีทดแทนที่เปน
อันตรายนอยกวา หรือมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และมีการปฏิบัติตามมาตรการหรือกฎหมายเกีย่ วกับวัตถุ
อันตรายอยางเครงครัด สารเคมีสามารถทําใหเกิดผลตอสุขภาพไดทนั ทีถาไดรับไปในปริมาณมาก แตถาไดรับเขาไปทีละนอย
ในเวลานานๆ ก็จะทําใหเกิดผลเรื้อรังตออวัยวะทุกสวนของรางกาย ซึ่งอาจมีอาการขณะทํางานหรือหลังออกจากงานไปแลวก็
ได สารเคมีมีความสําคัญตอรางกายโดยทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพหลายประการ ไดแก
1. การเกิดมะเร็ง เชน ฟูมของโลหะแคดเมียม นิเกิล โครมเมียม ทําใหเกิดมะเร็งปอด เบนซีนทําใหเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แอสเบสตอส ทําใหเกิดมะเร็งเยื่อหุมปอด
2. พิษตอการเจริญเติบโต เชน การสัมผัสปรอทขณะตั้งครรภทําใหลูกคลอดออกมาตัวเล็กหรือสมองถูกทําลาย
3. พิษตอระบบสืบพันธุ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานพฤติกรรมทางเพศ ความผิดปกติของประจําเดือน สเปรมนอยเกินไปใน
ผูชาย ทารกในครรภผิดปกติ หรือทําใหการคลอดผิดปกติ เปนหมัน เปนตน
4. พิษตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ผลตอหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด ระบบเม็ดเลือด ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ผนังหลอดเลือดแข็งตัว หัวใจเตนผิดจังหวะ กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
5. พิษตอระบบตอมไรทอ หรือระบบเอ็นโดคริน ระบบทีผ่ ลิตฮอรโมน เชนตอมใตสมอง
6. พิษตอระบบทางเดินอาหารและตับ เชน ทานอาหารทีม่ ีสารพิษฝุนเคมีมาก ทําใหละลายในน้ําลายและกลีนลงไป
7. พิษตอระบบภูมิคุมกัน การเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุมกันทําใหอุบัตกิ ารณของการติดเชื้อและเปนมะเร็งมากขึ้น หรือ
ภูมิคุมกันสับสนไปทําลายเซลลเนื้อเยื่อของตนเอง
8. พิษตอไต การสัมผัสสารเคมีทําใหเกิดพิษตอไต กระเพาะปสสาวะ เนื่องจากเปนตัวกรองสารอันตรายออกจากกระแสเลือด
เพื่อขับถายออกจากรางกาย
9. พิษตอกลามเนื้อและกระดูก เชน ความผิดปกติของกระดูก ขออักเสบ ฟลูโอโรซิล และขออักเสบรูมาตอยด
10. พิษตอระบบประสาท ของประสาทสวนกลาง ไดแก อาการสมองอักเสบ กรือโรคของระบบประสาทสวนปลาย ไดแก
โรคปลายประสาทอักเสบ
11. พิษตอระบบหายใจ การสัมผัสสารพิษเปนเวลานานทําใหโครงสรางของปอดเสียไป เชนโรคถุงลมโปงพอง โรคมะเร็ง
ปอดจากแอสเบสตอส สารหนู นิเกิล
12. พิษตอผิวหนังหรืออวัยวะรับสัมผัส เกิดโรคผิวหนัง
ปจจัยที่เปนสาเหตุของโรคจากการประกอบอาชีพ ที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี
- ปจจัยดานตนเหตุ คือสารเคมีประเภทนั้นๆ
- ปจจัยดานตัวบุคคล คือการทํางาน การปองกันเชนสวมอุปกรณปองกัน
สารเคมีแบงเปน 9 ประเภท ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ไดแก
ประเภท 1 วัตถุระเบิด (Explosives) เปนวัตถุที่ระเบิดลุกติดไฟได เมื่อไดรับความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ หรือเมื่อไดรับการ
กระทบกระเทือน การเสียดสี หรือถูกกระทําดวยการจุดระเบิด แบงเปน 6 ประเภทยอย ตามลักษณะ และความเร็วของการ
ระเบิด
ประเภทที่ 2 กาซ หมายถึง สารที่มีความดันไอมากกวา 300 kPa ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนวัตถุอัดในสถานะกาซ
ภายใตความดัน แบงไดเปน 3 ประเภทยอย

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ เปนของเหลวหรือของเหลวผสมที่ใหไอระเหยที่ไวไฟ สามารถติดไฟไดโดยมีจุดวาบไฟ (Flash
point) ที่อุณหภูมิต่ํากวา 60.5 องศาเซลเซียส สวนใหญอยูในรูปของสี ทินเนอร แล็กเกอร น้ํามันวานิช และตัวทําละลายตางๆ
แบงไดเปน 3 ประเภทยอย
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ หรือวัตถุที่อาจลุกไหมไดเอง หรือวัตถุที่สัมผัสกับน้ําแลวใหกาซไวไฟ แบงเปน 3 ประเภทยอย
ประเภทที่ 5 สารออกวิไดซ และออรแกนิกเปอรออกไซด ประเภทนี้แบงออกเปน 2 ประเภทยอย
ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและแพรเชื้อได ประเภทนีแ้ บงออกเปน 2 ประเภทยอย
ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี เปนวัตถุที่สลายตัวใหกัมมันตภาพรังสีออกมาเกิน 0.002 ไมโครคูรีตอน้ําหนักสาร 1 กรัม
ประเภทที่ 8 สารกัดกรอน เปนสารที่มีสมบัติกัดกรอน ทําลายเนื้อเยื่อหรือทําใหระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ หรือตอ
นัยนตา เชน กรดซัลฟวริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก กรดฟอสฟอริก โซเดียมไฮดรอกไซด เปนตน
ประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายอื่น ที่อยูนอกเหนือทั้ง 8 ประเภท ดังกลาว เชน แอสเบสตอส สังกะสีไฮโดรซัลไฟด พีซีบี(PCBs)
ตะกั่ว สามารถดูดซึมไดทั้งทางระบบหายใจ ทางเดินอาหารและทางผิวหนัง ทําใหเกิดอาการพิษอยางเฉียบพลันและเรื้อรัง
สามารถตรวจระดับสารตะกัว่ ในเลือดได
ภาวะตะกัว่ ในเลือดเกิน คือ เมื่อตรวจคนทํางานมีคาตะกัว่ ในเลือดเกินคาปกติ 1-5 ไมโครกรัม/เดซิลิตรบางครั้งอาจสูงถึง
90 ไมโครกรัม/เดซิลิตร โดยไมมีอาการแสดงถึงรางกายไดรับสัมผัสสารตะกั่วปริมาณมากในชวงหนึ่งเดือนที่ผานมา ภาวะ
ตะกัว่ ในเลือดเกินถาไมมีอาการพิษตะกั่วอาจพิจารณาไมรักษาดวยยาแตจะตองยายออกจากงานและเขาไปตรวจสภาพงานวา
เปนอันตรายหรือไม และจะตองตรวจติดตามคาตะกัว่ ในเลือดของผูปฏิบัติงานที่ยายออกทุก 3-6 เดือน ซึ่งถาไมมีการสัมผัสอีก
จะลดลง
โรคพิษตะกัว่ คือ การทีต่ ะกัว่ ไปรบกวนการทํางานหรือทําลายอวัยวะทําใหมีอาการและอาการแสดงออกมาเชน มีอาการ
ชามือและเทาไมมีแรง ปวดทอง ซีด หรือเปนโรคไต ถาสัมผัสเรื้อรังอาจมีอาการที่ไมจําเพาะ เชน ออนเพลีย นอนไมหลับ
ปวดศรีษะ เปนตน
ปรอท จะถูกดูดซึมเขาสูรางกายทางการหายใจจากการรับไอปรอทเปนสวนใหญทําใหเกิดพิษแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง การ
วินิจฉัยทําไดโดยตรวจระดับปรอทในเลือดและในปสสาวะ ภาวะพิษจากเมลธิลเมอรคิวรี่ ทําใหเกิดโรค minamata ที่ประเทศ
ญี่ปุน พศ. 2499
ปรอทแบงเปน 3 ชนิด ไดแก
1. โลหะปรอท ปรอทเปนโลหะที่มีสถานะเปนของเหลว โดยมีสีเงิน และมีลักษณะมันวาว โลหะปรอทสามารถระเหิดไดที่
อุณหภูมิหองจนถึงระดับที่สามารถทําใหเกิดภาวะพิษได
2. ปรอทอนินทรีย อยูใ นรูปเกลือเมอรคิวริกและเมอรคิวรัส เชน เมอรคิวริกคลอไรด เมอรคิวริกออกไซด ในอดีตมีการใช
เกลือปรอทอนินทรียเปนเครื่องสัมอาง และเปนสารฟอกสีผิงหนัง ในปจจุบันสารกลุมนี้ที่มีการเกิดภาวะพิษ ไดแก เมอรคิวริก
คลอไรต ซึ่งใชเปนยาฆาเชือ้ โรค และเมอรคิวริกออกไซด ที่ใชผลิตสียอม
3. ปรอทอินทรีย ปรอทอินทรียที่ทําใหเกิดภาวะพิษ ไดแก เมธิลเมอรคิวรี่โดยการสัมผัสที่เปนหลัก ไดแก การรับประทาน
ปลาที่มีการปนเปอนสารนี้ นอกจากนี้ยังเคยมีการใชสารประกอบเมธิลเมอรคิวรี่และเพนนิลเมอรคิวรี่ในการฉีดพน เพื่อฆา
แมลงในยุงฉางเก็บเมล็ดธัญพืช

อาการของโรคพิษปรอทเรื้อรัง แบงออกเปน
1. ภาวะพิษจากการสัมผัสโลหะปรอทแบบเรื้อรัง ทําใหเกิดอาการเหงือกอักเสบ มือสั่น และมีความผิดปกติทางจิต และ
ระบบประสาทได(เรียกวากลุมอาการ erythism อันประกอบดวย อาการนอนไมหลับ ออนเพลีย เบื่ออาหาร ความจําเสื่อม
ซึมเศรา และอารมณแปรปรวน ภาวะพิษจากการสัมผัสโลหะปรอทแบบเรื้อรังอาจเกิดในคนที่สัมผัสในระดับนอยในระยะ
ยาวหรือเปนภาวะแทรกซอนระยะยาวของผูที่สัมผัสแบบเฉียบพลัน
2. ภาวะพิษจากปรอทอนินทรีย ภาวะแทรกซอนในระยะยาวอาจเปนเชนเดียวกับภาวะพิษจากการสัมผัสโลหะปรอทแบบ
เรื้อรัง
3. ภาวะพิษจากปรอทอินทรีย ทําใหเกิดความผิดปกติโดยระบบการทรงตัว และควบคุมความเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
ผิดปกติ ผูปวยจะมีอาการเดินเซการทรงตัวไมดี นอกจากนี้อาจเกิดความผิดปกติตอการไดยนิ ลานสายตาตีบแคบ และมีความ
พิการทางสติปญญา ความผิดปกติเหลานีจ้ ะเกิดขึ้น และเพิม่ ขึ้นแบบคอยเปน คอยไปในระยะเวลาหลายปนับตั้งแตการรับ
สัมผัส
สารหนู สามารถถูกดูดซึมไดทั้งทางระบบหายใจและจากทางเดินอาหาร และทางผิวหนังทําใหเกิดพิษแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรัง การวินจิ ฉัยโดยการตรวจระดับสารหนูในเลือดและในปสสาวะ
แคดเมียม สามารถถูกดูดซึมไดทางการหายใจและจากทางเดินอาหาร ทําใหเกิดโรคอิไต อิไต การวินิจฉัยโดยการตรวจระดับ
แคดเมียมในเลือดและในปสสาวะ
อาชีพที่เสี่ยง ทํางานในโรงงานถลุงแรและอุตสาหกรรมที่นําแคดเมียมมาใชประโยชนในการเคลือบโลหะ ผลิตแบตเตอรี ผลิต
สี ผลิตพลาสติกและลีไวนิลคลอไรด
กลไกการเกิดโรคของโลหะแคดเมียม แคดเมียมถูกดูดซึมเขาสูรางกายไดทางการหายใจและจากทางเดินอาหาร โดยการดูดซึม
ในทางเดินหายใจในรูปไอหรือฝุนของแคดเมียมและมีการดูดซึมที่ปอดไดประมาณรอนละ 25 การดูดซึมนี้จะมากขึ้นถามีการ
สัมผัสรวมกับการสูบบุหรี่ ในทางเดินอาหารแคดเมียมจะถูกดูดซึมประมาณรอยละ 5 และจะดูดซึมเพิ่มขึ้นในผูที่มีภาวะขาด
แคลเซียมและเหล็กในรางกาย แคดเมียมในกระแสเลือดจับอยูกับเม็ดเลือดแดงและการกระจายเขาสู ตับซึ่งจะมีการสะสมใน
ตับและจับกับโปรตีนอัลบูมินและ metallothionein ในรางกาย แคดเมียมถูกกําจัดจากรางกายทางปสสาวะและถูกดูดกลับไป
สะสมที่ไตทําใหเกิดภาวะพิษตอไต
ผูที่มีการสัมผัสแคดเมียมในระยะเรื้อรังอาจมีกระดูกบางและเปราะ ทั้งนี้ภาวะนี้อาจเกิดทั้งจากการที่แคดเมียมมีฤทธิ์ใน
การเพิ่มการสลายกระดูกโดยตรงและเปนผลทางออมจากการที่ไตเสื่อมสภาพเรื้อรังดวย ผูที่มีความเสี่ยงตอผลกระทบที่
กระดูกเชนนีไ้ ดแกหญิงในวัยหมดประจําเดือน มีบุตรหลายคน ภาวะกระดูกบางและเปราะนี้ทําใหกระดูกเสี่ยงตอการหักได
งายมากจนเกิดชื่อเรียกวา อิไต อิไต แปลวา โอย-โอย ในภาษาไทย ซึ่งเปนเสียงจากความเจ็บปวดทีก่ ระดูกหัก
โครเมียม สามารถถูกดูดซึมไดทางการหายใจและจากทางเดินอาหาร ทําใหเกิดแผลเรือ้ รัง การวินิจฉัยโดยดูประวัตสิ ัมผัส
โครเมียมรวมกับอาการและอาการแสดง
โรคพิษโครเมียม อาการพิษเฉียบพลันไดแก การสัมผัสไอหรือฝุนของ Hexavalent chromium หรือโครเมต อาจทพใหเกิดการ
ระคายเคืองตอเยื้อบุโพรงจมูก ดังแสดงอาการ โดย ตาแดง น้ําตาไหล น้ํามูกไหล คัดและแสบจมูก ในกรณีที่รุนแรงอาจเกิด
แผลเรื้อรังในเยื่อบุจมูก จนเกิดผนังกัน้ จมูกทะลุได

นิกเกิล สามารถดูดซึมไดทงั้ ทางระบบหายใจ ทางเดินอาหารและทางผิวหนัง ทําใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพที่ผิวหนัง การวินจิ ฉัย
โดยดูประวัตกิ ารสัมผัสนิกเกิลรวมกับอาการและอาการแสดง
การสัมผัสนิกเกิลคารบอนิกทางการหายใจจะทําใหเกิดอาการไข ไอ เจ็บหนาอก หายใจลําบาก ปวดศรีษะ หลังจากนั้น
12-36 ชั่วโมงอาจเกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งอาจทําใหผูปว ยเสียชีวิตจากภาวการณหายใจลมเหลว การพื้นตัวจากปอก
อักเสบนี้ใชเวลาหลายเดือน ซึ่งผูปวยจะยังคงมีอาการออนเพลีย และเหนื่อยงายในระยะยาว
การสัมผัสนิกเกิลที่ผิวหนังอาจทําใหเกิดภาวะผิวหนังอักเสบเปนผื่นสัมผัส หรือเปนผื่นแพในสวนอื่นๆของรางกาย ซึ่ง
ปฏิกิริยาดังกลาวเปนปฏิกิรยิ าดังกลาวเปนปฏิกิริยาภูมแิ พ ผูปวยทีแ่ พจะเกิดผื่นไดแมสัมผัสนิกเกิลเพียงเล็กนอย
ผูที่ดื่มน้ําที่มีการปนเปอนนิกเกิล อาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน ปวดมวนทอง และทองเสีย มีรายงานอุบัติการณของมะเร็ง
ในโพรงจมูก และที่ปอดเพิม่ ขึ้นในกลุมคนงานที่สัมผัสนิกเกิล
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากตัวทําละลายอินทรีย
เอ็นเฮกเซน เปนตัวทําละลายอินทรียอะลิแฟติกไฮโดรคารบอน เขาสูรางกายทางการหายใจและทางผิวหนัง ทําใหเกิดพิษ
เฉียบพลันและเรื้อรัง การวินจิ ฉัยโดยการตรวจคลื่นไฟฟากลามเนื้อ การตรวจตาและปริมาณสาร 2,5-hexanedione ในปสสาวะ
หลังเลิกงาน
พิษเรื้อรังของเอ็นเฮกเซน อาการเรื้อรัง มีระยะเวลาของการสัมผัสอยางนอย 1 เดือน ไดแก อาการปลายประสาทอักเสบ
เนื่องจากการทําลายเสนประสาทสวนปลาย ทําใหแขนขาออนแรง โดยมีอาการเทากันทั้งสองขาง ชา และเริ่มจากการออนแรง
ของการเหยียดเทา ตอมาลามขึ้นถึงขาทําใหเดินไมได ปฏิกิริยาสะทอน (reflex) ของเอ็นรอยหวายลดลง เมื่อเทียบกับปฏิกิริยา
ที่สวนบนของรางกาย กลามเนื้อฝอลีบในกรณีที่เปนมาก ประสาทตาอักเสบและความจําเสื่อมอาการผิดปกติตางๆ ดังกลาว
ขางตน อาจเกิดขึ้นหลังออกจากการทํางานไมนาน
สารอะโรมาติกไฮโดรคารบอน เขาสูรางกายทางการหายใจเปนหลัก สารเบนซีนทําใหเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวสารโทลูอีน
และสตัยรีนเปนตัวทําละลายที่ใชมากที่สุด การวินจิ ฉัยสามารถตรวจหาสารเมตาบอไลตในปสสาวะได
ตัวทําละลายฮาโลจีเนตเตด”ฮโดรคารบอนเขาสูรางกายทางการหายใจและทางผิวหนัง ทําใหเกิดพิษตอระบบตางๆ ของ
รางกาย การวินิจฉัยดูจากอาการและอาการแสดงของอวัยวะในระบบตางๆ และผลการตรวจความผิดปกติของอวัยวะนั้น
ตัวทําละลายอินทรียประเภทแอลกอฮอลเขาสูรางกายทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางการกิน ทําใหเกิดพิษเฉียบพลัน
และเรื้อรัง การวินิจฉัยดูจากอาการและการตรวจทางหองปฏิบัติการ
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากกาซและสารกัดกรอน
กาซระคายเคืองกลุมที่ละลายน้ําไดดีมกั ทําใหเกิดอากี่ผิดปกติทันทีหลังการสัมผัส สวนกาซกลุมที่ละลายน้ําไดนอยจะเกิด
อาการแบบคอยเปนคอยไป การวินจิ ฉัยโดยดูจากประวัตกิ ารสัมผัสสาร อาการและอาการแสดง
สารที่ทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจน หมายถึง กลุมของกาซที่ทําใหเกิดการขาดออกซิเจน มีสองกลุม คือ กลุมที่ทําใหอากาศที่
หายใจเขามีความเขมขนของกาซออกซิเจนนอยและกลุมที่ทําใหระบบการขนสงออกซิเจนไปยังอวัยวะในรางกายผิดปกติ การ
วินิจฉัยดูการอาการและอาการแสดง ประวัติการรับสัมผัส และการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ภาวะพิษจากการสูดควันไฟ ทําใหเกิดการบาดเจ็บของระบบทางเดินหายใจ อาการที่เกิดจากสารที่ทําใหเกิดภาวะขาด
ออกซิเจน และเมทฮีโมโกลบิน และภาวะเลือดเปนกรด การวินจิ ฉัย ดูจากอาการและอาการแสดง และการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
อันตรายที่พบในควันไฟ ไดแก ความรอน สารเคมีมีฤทธิ์เปน Simple asphyxiants เชน คารบอน-ไดออกไซด Propane, ethane,
methane ทีรั่วจากเตาหุงตม เปนตน สารเคมีมีฤทธิ์เปน systemic asphyxiants ไดแก คารบอนมอนอดไซด ไซยาไนด สารเคมีมี

ฤทธิ์เปนสิ่งระคายเคือง เชน Acrolein เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม acrylic ในน้ํายาเคลือบ ซัลเฟอรไดออกไซด แอมโมเนีย
ไฮโดรเจนคลอไรด คลอรีน และฟอสจีน
อาการและอาการแสดงของโรคจากควันไฟ มีอาการแสบจมูก คัดจมูก หายใจลําบาก ไอ เสียงแหบ มีคราบเขมาและฝุนละออง
ในเสมหะ เจ็บหนาอก ผูปวยอาจมีการหายใจเสียงดังจากการอุดกั้นทางเดินหายใจสวนบน(stridor) และสวนลาง (rhonchi)
ภาวะแทรกซอนรุนแรงที่อาจพบไดแก การอุดกั้นทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ อาการทีเ่ กิดจาก Asphyxiant และเมท
ฮีโมโกลบินนีเมียอาจมีอาการหลากหลาย ตั้งแตระดับความรุนแรงนอย เชน เวียนศีรษะ จนถึงอาการรุนแรง เชน สับสน เปน
ลม ชัก และหมดสติ และภาวะเลือดเปนกรด (Metabolic acidosis) ในภาวะเมทฮีโมโกลบลินนีเมียอาจตรวจพบผิวหนัง เล็บ
และริมฝปาก มีสีน้ําตาลเทา
การสัมผัสสารกัดกรอนพวกกรดและดาง จะทําใหผวิ หนังพอง บวมแดง เจ็บปวด การวินิจฉัยโดยดูจากประวัติการรับสัมผัส
รวมกับการตรวจรางกาย
การรักษาการสัมผัสสารกัดกรอน
ผูปวยทุกรายควรลางบริเวณที่ถูกกรดหรือดางดวยน้ําสะอาด หรือน้ําเกลือเปนจํานวนมาก ขณะนําสงแพทย ไมควรรักษาเอง
ลาง 10-15 นาที
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สารเคมีกําจัดแมลง เขาสูรางกายไดทั้งทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางการกิน แบงออกเปนยากําจัดศัตรูพืชชนิดออรกาโน
คลอลีน ออรกาโนฟอสเฟต คารบาเมตและไธโอคารบาเมต ซึ่งทําใหเกิดอันตรายแตกตางกัน การวินิจฉัยโดยการตรวจหนาที่
ของตับ ไต เลือด การตรวจคลื่นสมอง
ยาฆาวัชพืช เขาสูรางกายทั้งทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางการกิน แบงออกเปนหลายชนิด ซึ่งทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกายแตกตางกัน การวินิจฉัยโดยดูจากอาการและอาการแสดง ประวัติการสัมผัส ขอมูลสิ่งแวดลอมสนับสนุนการเกิดพิษ
และมีการวินิจฉัยแยกโรคอื่นแลว
การปองกัน จะตองมีการใสหนากาก ใสเสือ้ ผาใหมิดชิดเนื่องจากยาฆาแมลงสามารถดูดซึมผานผิวหนังไดและจะตองอาบน้ํา
หลังการใชทุกครั้ง อยาถายยาฆาแมลงมาใสภาชนะอื่น โดยเฉพาะภาชนะที่มีรูปรางเหมือนขวดน้ําปลา ขวดน้ํา เนื่องจากจะทํา
ใหหยิบผิด ควรมีฉลากปดเสมอ ถาดีที่สุดควรเลี่ยงการใชยา
สารเคมีกําจัดหนู เขาสูรางกายไดทั้งทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางการกิน ทําใหเกิดพิษเฉียบพลันและเรื้อรัง การวินจิ ฉัย
ดูจากประวัตแิ ละอาการ อาชีพที่เสี่ยงตอการสัมผัสสารหนู ผูประกอบการอาชีพเกษตรกรรม ทํางานในการผลิตสารหนู
สารเคมีกําจัดหนู (Rodenticides) เปนสารพิษใชฆาหนูหรือสัตวแทะอืน่ ๆ ยาฆาหนูจะผลิตออกมาหลายรูปแบบทั้งผง น้ํา เจล
ใหมีสีสวยเพื่อใหหนูเขามากิน ยาจะติดขนและถูกหนูกิน ซึ่งจะมีฤทธิ์ทําใหเลือดออก ขนาดที่ฆาหนูสวนใหญไมเปนอันตราย
ตอคน
สารกลุมรมควัน ที่พบบอย ไดแก ฟอสฟน เมทธิลโบรไมด ซึ่งถูกดูดซึมเขาสูรางกายไดดีทางการหายใจ บางชนิดถูกดูดซึมเขา
สูรางกายไดดที างการหายใจและผิวหนัง ทําใหเกิดพิษตอรางกายแตกตางกัน การวินิจฉัยโดยทัว่ ไปดูจากประวัตกิ ารรับสัมผัส
และอาการแสดง
ภาวะพิษจากฟอสฟน ทําใหเกิดการคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย แสบตาและจมูก เจ็บหนาอก และหาใจลําบากโดยอาการมัก
เกิดขึ้นทันที ในรายที่รุนแรงผูปว ยอาจชัก หมดสติ และเกิดภาวะปอดปวมน้ําที่ไมไดเกิดจากหัวใจวาย ซึ่งเกิดภายหลังการ
สัมผัสหลายชั่วโมง ผูปวยอาจเสียชีวิตจากระบบการไหลเวียนลมเหลวหรือการหายใจลมเหลว
manasu

