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สารอินทรียร ะเหยคืออะไร
สารอินทรียร ะเหยหรือตัวทําละลาย คือสารเคมีที่อยูใ นรูปของเหลว สามารถละลายสารอื่นๆ ได รวมทั้ง
ระเหยไดงายในอุณหภูมิปกติ เมื่อระเหยแลวมักมีกลิ่นเฉพาะ และโดยปกติมักเปนสารที่ไวไฟ ดวยคุณสมบัติที่
กลาวมาจึงมักนํามาใชในโรงงานอุตสาหกรรม ในการทําความสะอาดชิ้นงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิคส รวมทั้งเปนสารตั้งตนในการผลิตสารเคมีอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมน้ําหอม ผงซักฟอก ผลิตสี สิ่ง
ทอและพลาสติก เปนตน สารบางชนิด เชน เบนซีน แอลกอฮอลใชทําเปนเชื้อเพลิง นอกจากนี้สารอินทรียระเหย
ยังอาจพบในสวนประกอบของผลิตภัณฑในบานหลายชนิด
จากการศึกษาขององคการพิทกั ษสิ่งแวดลอม
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ระดับความเขมขนของสารอินทรียร ะเหยในบานอาจสูงกวาความเขมขนใน
บรรยากาศทั่วไปได 2-5 เทา และบางกิจกรรมอาจสูงไดเปน 1,000 เทา
ชนิดของสารอินทรียร ะเหย
สารอินทรียร ะเหย อาจแบงตามโครงสรางทางเคมีไดเปนหลายกลุม แตหากพิจารณาตามประโยชนการใช
งาน อาจแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
 เชื้อเพลิง เชน เบนซีน แอลกอฮอล น้ํามันกาด เปนตน
 ตัวทําละลาย เชน คีโตน โทลูอีน ไซลีน เปนตน
การเขาสูร างกาย
สารอินทรียร ะเหยสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ
1. ระบบทางเดินหายใจ โดยการหายใจหรือสูดดมไอระเหยของสารเขาสูป อด การที่สารอินทรียร ะเหยมัก
ระเหยไดงายในอุณหภูมิหอง ดังนั้นการเขาสูรางกายโดยการหายใจจึงพบไดบอยและงายที่สุด
2. การดูดซึมผานทางผิวหนัง เนื่องจากสารอินทรียระเหยสามารถละลายไขมันได และผิวหนังของมนุษยมี
ไขมันเคลือบอยูที่ผวิ ดังนั้นสารอินทรียร ะเหยชนิดใดละลายไขมันได ก็จะยิ่งแทรกซึมผานผิวหนังเขาสู
รางกายได การเขาทางผิวหนังจะพบในกรณีที่คนงานมีการสัมผัสสารอินทรียระเหยโดยปราศจากเครื่อง
ปองกัน
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3. ระบบทางเดินอาหาร โดยการดืม่ หรือรับประทานน้าํ หรืออาหารที่ปนเปอนสารอินทรียระเหยเขาไป
โดยทั่วไปการเขาสูรางกายดวยวิธนี ี้ไมพบอันตรายมากนัก ยกเวนจงใจดื่มเพื่อฆาตัวตาย เมือ่ เขาสู
รางกายแลวสารอินทรียร ะเหยจะกระจายไปตามอวัยวะตางๆ แตรางกายมีระบบการปองกันโดยตับจะ
ทําหนาที่ทําลายสารนีแ้ ละทําการขับออกจากรางกายในรูปของน้ําดีหรือปสสาวะ
ผลกระทบตอสุขภาพ
เมื่อสารอินทรียระเหยเขาสูร า งกายแลว จะกอใหเกิดอันตรายตออวัยวะไดหลายระบบแตกตางกันไป ขึ้นวา
เปนสารอินทรียระเหยชนิดใด ปริมาณทีไ่ ดรับ ชองทางที่เขารางกาย ความไวของแตละบุคคล และมีการไดรับ
รวมกับสารเคมีอื่นๆ หรือไม อยางไรก็ตามสารอินทรียร ะเหยมักกอใหเกิดอาการในอวัยวะตางๆ คลายๆ กัน
ไดแก
ระบบทางเดินหายใจ
เมื่อสูดดมเอาสารอินทรียร ะเหยเขาไป สารบางชนิด เชน Methyl Ethyl Ketone และน้ํามันกาด อาจกอใหเกิด
อาการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ เชน จมูก คอ หลอดลม ทําใหมีอาการแสบและไอ ในรายที่สดู ดมในปริมาณ
สูงอาจทําใหปอดบวมน้ํา และระบบหายใจลมเหลวไดในที่สุด หากสูดดมเปนเวลานานอาจทําใหหลอดลม
อักเสบ ไอแบบมีเสมหะเรื้อรัง เปนตน
ระบบประสาท
สารอินทรียร ะเหยอาจกอใหเกิดอันตรายตอระบบประสาทแบบเฉียบพลัน
คลายแอกอฮอลทที่ ําใหเกิด
อาการมึนเมา ไดแก กดประสาท คลื่นไส อาเจียน เวียนศีรษะ ชัก โคมา และเสียชีวติ สารอินทรียร ะเหยบางชนิด
เชน เบนซีน ออกฤทธิเ์ หมือนสารเสพติด ทําใหอารมณครื้นเครง สําหรับอันตรายแบบเรื้อรังเมื่อไดรบั
สารอินทรียร ะเหยเปนเวลานานๆ ไดแก ความจําเสื่อม นอนไมหลับ กระวนกระวาย ความสามารถดาน
สติปญญาลดลง สมองฝอ และอาการทางจิตและประสาท นอกจากนีส้ ารอินทรียร ะเหยบางชนิด เชน n-hexane
และ methyl n-butyl ketone ยังทําใหเกิดอาการชาปลายมือปลายเทา ประสาทรับความรูสึกชนิดตางๆ ลดลง และ
กลามเนื้อออนแรงอีกดวย อาการมักจะเริ่มเปนที่นิ้วเทากอน แลวลุกลามมาที่นิ้วมือ ขาและแขนในที่สุด
ระบบไหลเวียนโลหิต
สารอินทรียร ะเหยในกลุม chlorinated hydrocarbons (ไดแก กลุมสารเคมีที่มีคลอรีนจับกับคารบอน) ใน
ปริมาณสูงสามารถกอใหเกิดระคายเคืองตอกลามเนื้อหัวใจ ทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia) ได
2

ไต
การที่สารอินทรียร ะเหยขับออกทางไต จึงอาจทําอันตรายตอไตได กลาวคือ ไตวายเฉียบพลัน ไดแก สาร
จําพวกคารบอนเตตราคลอไรด เอธิลีน ไกลคอล โทลูอีน เปนตน หรือไตอักเสบได
ตับ
สารอินทรียร ะเหยในกลุม chlorinated hydrocarbons บางชนิด เชน คารบอนเตตราคลอไรด เตตราคลอรอี
เธน คลอโรฟอรม สามารถทําใหตับอักเสบได ในระยะเริ่มแรกอาจจะยังไมมีอาการ แตหากมีการทําลายของ
เซลลตับมากขึน้ ก็จะมีอาการคลื่นไส เจ็บบริเวณชายโครงดานขวา ตัวเหลืองตาเหลือง ปสสาวะสีเหลืองเขม และ
ในระยะยาวอาจกลายเปนตับแข็งไดในที่สดุ
ระบบเลือด
สารอินทรียร ะเหยบางชนิด เชน ไกลคอล เบนซีน และอีเธอร สามารถทั้งทําลายเม็ดเลือดแดงที่ไหลเวียนอยู
ในรางกายและกดไขกระดูกใหมีการสรางเม็ดเลือดแดงนอยลง ทําใหโลหิตจาง
ระบบผิวหนัง
ผิวหนังของคนเราปกติจะมีชั้นไขมันเคลือบอยูบนผิว เพื่อชวยปกปองทําใหผวิ หนังมีความชุมชื้นอยูเสมอ
ดังนั้นการที่สารอินทรียร ะเหยสามารถละลายไขมันได จึงทําใหผิวหนังอักเสบ แหง หลุดลอก แตกเปนแผล หาก
เขาตาหรือจมูกก็จะทําใหเยือ่ บุอักเสบ แสบ น้ําตาไหลได
ระบบสืบพันธุ
สารอินทรียร ะเหยบางชนิดทําใหแทง หรือทารกในครรภมีความผิดปกติของอวัยวะภายในได เชน ไซลีน
โทลูอนี เมธิลเอธิลคีโตนจึงเปนขอหามสําหรับหญิงมีครรภไมควรทํางานเกีย่ วของกับสารเหลานี้
มะเร็ง
สารอินทรียร ะเหยบางชนิดไดรับการพิสูจนแลววาเปนสารกอมะเร็ง เชน เบนซีนทําใหเกิดมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว Vinyl chloride ทําใหเกิดมะเร็งตับชนิด angiosarcoma บิสคลอโรเมธิลอีเธอรทาํ ใหเกิดมะเร็งปอด และอีก
หลายชนิด เชน carbon tetrachloride, chloroform, 1,4-dioxane และ trichloroethylene กอมะเร็งในสัตวทดลอง
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การปองกัน
การปองกันสามารถกระทําได 3 แนวทางคือ การลดการสัมผัส การจัดการสถานที่ทํางาน และการใชเครื่อง
ปองกันอันตรายสวนบุคคล ดังมีรายละเอียดดังนี้
วิธลี ดการสัมผัส
 ในสถานที่ทํางานควรเปนระบบปดที่มรี ะบบดูดอากาศในสถานที่ทํางานแลวขับออกสูภายนอก
 ขณะปฏิบัติงานควรสวมชุดปกปดบริเวณที่อาจสัมผัสสารอินทรียร ะเหย เชน มือ แขน ขา ใบหนาใหมิดชิด
หากสารอินทรียร ะเหยเปรอะเปอนผิวหนังตองรีบลางออกทันที รวมทั้งทําความสะอาดรางกายทุกครั้งหลัง
การทํางาน
 มีการติดปายขอมูลเกีย่ วกับอันตรายของสารอินทรียร ะเหยทุกชนิดที่ใชในกระบวนการผลิตในสถานที่
ทํางานที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน รวมทั้งวิธกี ารปองกันและปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเขาสูรางกาย
 มีการฝกอบรมรวมทั้งกระจายขอมูลแกคนงานกลุมเสี่ยง
การจัดการสถานที่ทํางาน
 หากเสื้อผาเปรอะเปอนสารอินทรียระเหยใหรีบเปลีย่ นชุดใหมทันที
 กอนสงเสื้อผาที่เปรอะเปอนสารอินทรียร ะเหยไปซักตองแจงผูซักใหทราบชนิดของสารอินทรียร ะเหยดวย
 ควรจัดใหมีอางน้ําสําหรับลางตาในบริเวณที่ทํางาน ในกรณีที่สารอินทรียร ะเหยกระเด็นเขาตา โดยเฉพาะ
สารอินทรียร ะเหยบางชนิดมีฤทธิก์ อใหเกิดอาการระคายเคืองอยางรุนแรง เชน เมธิลเอธิลคีโตน
 ถามีความเสีย่ งตอการหกรดรางกาย อาจตองมีจุดใหชําระลางรางกาย (ฝกบัว) ไดทันที
 ไมควรรับประทานอาหาร ดืม่ น้ํา หรือสูบบุหรี่ในระหวางทํางาน
การใชเครือ่ งปองกันอันตรายสวนบุคคล
เสื้อผา
 ตองมีครบถวน เชน เสื้อและกางเกงขายาวที่สามารถปกปดรางกายไดมากที่สุด
 สะอาด และเตรียมพรอมใหสวมใสกอนทํางานทุกเมื่อ
 ควรทําดวยวัสดุท่ที นตอสารอินทรียระเหยชนิดนั้นๆ
การปองกันตา
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 ควรสวมแวนที่ครอบทั้งดวงตา (goggles) เพื่อปองกันสารอินทรียร ะเหยกระเด็นใสตา
 ใสโลกันหนา (face shield) กรณีตองทํางานกับสารอินทรียร ะเหยที่มฤี ทธิ์กัดกรอนรุนแรง
การปองกันทางเดินหายใจ
 ใหใชหนากากแบบมีเครื่องกรองที่ไดรับการรับรองแลวเทานั้น
 ในระหวางใสหากยังไดกลิ่นสารเคมี
หายใจลําบากหรือแสบตาใหออกจากบริเวณนัน้ ทันทีและ
ตรวจสอบหนากาก
 เลือกไสกรองที่ถูกตองเหมาะสมกับสารอินทรียระเหยแตละชนิด และมีการเปลี่ยนไสกรองตามกําหนด
อายุการใชงาน
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