กลิน
่ เป็นพิษ...อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
บทความนี ้เป็ นบทความพิเศษที่จดั ทาขึ ้นเนื่องด้ วยจากการติดตามการเยี่ยมบ้ านนักเรี ยน
โดยคุณครูประจาชันแผนกอนุ
้
บาลที่ผา่ นมา ทางทีมสุขภาพจิตโรงเรี ยนและคณะผู้บริ หารมีความ
ตระหนักและห่วงใยในปั ญหาสุขภาพของนักเรี ยนชัยพิทยพัฒน์ และจะขอความร่วมมือผู้ปกครอง
ทาการสารวจปั ญหาสุขภาพนักเรี ยนในเบื ้องต้ นและผลกระทบจากสิ่งแวดล้ อมในชุมชนใกล้
โรงเรี ยนเพื่อวางแนวทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสืบไปค่ะ
ทินเนอร์ ส่วนผสมที่สาคัญในทินเนอร์ คือ “โทลู

อีน” เป็ นสารเคมีที่มีการใช้ แพร่หลายทัว่ ไป เช่นกาวซึง่ ใช้ ซอ่ ม
รองเท้ า ใช้ ผสมในสีทาบ้ าน น ้ายาล้ างเล็บ สารเคลือบเงา เช่น
แลกเกอร์ หรื อวาร์ นิช เป็ นต้ น ลักษณะเป็ นของเหลวใสไม่มีสี
ระเหยง่าย มีกลิม่ ฉุนและจัดเป็ นสารระเหยที่มีฤทธิ์กดระบบ
ประสาทส่วนกลางและเสพติดได้ ง่ายมากและยังจัดเป็ นสาร
ระเหยที่มีพษิ รุ นแรงที่สุดเมื่อเทียบกับสารระเหยจาก
สารอินทรี ย์ทกุ ตัวในกลุม่ เบนซีน
ั ทงในแบบเฉี
้ ร ัง
โทลูอน
ี เป็นพิษต่อมนุษย์และสตว์
ั้
ยบพล ันและเรือ

การสูดดม “โทลูอีน”ไม่วา่ จะเป็ น ทินเนอร์ หรื อ กาว จะเกิดผล
ต่อร่างกายอย่างรวดเร็ว และที่สาคัญคือ “การได้ รับสารพิษมักเกิด
จากความไม่ตงใจ”
ั ้ เนื่องจาก คุณลักษณะเฉพาะของ”สารระเหย”
แค่ เพียงกลิ่น หรื อ ไอที่ระเหยในอากาศก็สามารถแทรกซึมผ่ าน
ลมหายใจและผิวหนังเข้ าไปสะสมและเกิดพิษในร่ างกายได้
แล้ ว!!! โดยเฉพาะ มีผลต่ อการกดระบบประสาทส่ วนกลาง ผู้ที่
ได้ รับสารจะรู้สึกมีอารมณ์เคลิบเคลิ ้ม เซื่องซึมง่วงเหงาหาวนอน
คล้ ายดื่มสุรา หากได้ รับสารพิษเป็ นปริมาณมากเฉียบพลัน จะทาให้
มีอาการสับสน เพ้ อคลัง่ และมีอาการทางจิตประสาทหลอนได้ ในเด็กอาจทาให้ มีอาการชักและ
เสียชีวิตได้ อาการเป็ นพิษต่อระบบต่างๆของร่างกายทาให้ เกิดอาการระคายเคืองต่ออวัยวะต่างๆ
เมื่อสัมผัสโดยตรง เช่น ผิวหนังอักเสบ พิษต่อตา พิษต่อหู พิษต่อระบบทางเดินหายใจเมื่อสูดดมทา
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ให้ แสบร้ อนในคอ เสียงแหบ หากได้ รับปริมาณมากๆ จะทาลายถุงลมปอด และกล้ ามเนื ้อหัวใจ
ล้ มเหลว หมดสติและเสียชีวิตได้ ในเวลาเฉียบพลัน ส่วนพิษเรื อ้ รังนัน้ การได้ รับโทลูอีนติดต่อกัน
เป็ นเวลานานทาให้ โรคสมองเสื่อม และโรคทางจิตเวชร่ วมกับระบบประสาท เช่นอารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ พฤติกรรมก้ าวร้ าว และโรคจิตจากการติดสารเสพ
ติด ในเด็กผลกระทบในระยะยาวที่น่าเป็ นห่ วงคือ ทาให้ มี “สติปัญญาทึบ” มีการเรี ยนรู้ที่
ช้ ากว่าปกติได้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังส่งผลต่อระบบประสาทการได้ ยิน และการมองเห็น โรคปอด
และทางเดินหายใจเรื อ้ รัง ตับอักเสบ ไตวายชนิดเฉียบพลันและเรื อ้ รัง พิษสะสมทาลายการสร้ าง
เม็ดเลือดขาวจากไขกระดูกทาให้ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว ได้ อีกด้ วย
จะเห็นได้ วา่ อาการเกิดเป็ นพิษของโทลูอีนนันมี
้ อยูม่ าก ควรที่จะหลีกเลี่ยงและดูแลเอาใจ
ใส่บตุ รหลานและเยาวชนอย่าให้ เข้ าใกล้ หรื อสัมผัสสารเป็ นระยะเวลานานเพราะมีผลเสียต่อ
สุขภาพร่างกายในระยะยาวที่ยากที่จะฟื น้ ฟูให้ ดีเหมือนเดิม มีรายงานวิจยั อย่างแพร่หลายทัว่ โลก
ถึงผลกระทบจาก สารระเหยที่ใช้ ทวั่ ไปในชีวิตประจาวัน และมีกฎหมายควบคุมพิเศษเกี่ยวกับ
“สารระเหย”
สาหรับในประเทศไทย ทินเนอร์ จัดเป็ น สารระเหยที่ประกาศควบคุม รวม 19 ชนิด ตาม
พระราชกาหนดป้องกันการใช้ สารระเหย พ.ศ.2533 มาตรา 31 มีกฎหมายสาหรับผู้ประกอบอาชีพ
ในโรงงานที่เกี่ยวข้ องกับสารเคมี ได้ ระบุเอาไว้ ว่า หากได้ รับสารระเหยในปริมาณ 200 ppm
(โปรดอ่ านที่ฉลากข้ างผลิตภัณฑ์ ) ซึ่งเป็ นปริมาณเทียบเท่ ากับ กาว และแลคเกอร์ ท่ ใี ช้ กัน
ทั่วไป จะต้ องมีระยะเวลาทางานไม่ เกิน 8 ชั่วโมงต่ อวัน และโทลูอีนในปริมาณเกินกว่ า
500 ppm จะเป็ นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
ฉลากสารระเหย
โปรดอ่าน “ฉลากผลิตภัณฑ์” ทุกครัง้ เพื่อทราบถึงข้ อมูลสาคัญที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ข้ อมูลที่สาคัญในฉลาก ได้ แก่
ชื่อทางเคมีและอัตราส่วนของสารผสมทังหมดในสารระเหย
้
ปริมาณสารพิษที่ควบคุม
วิธีใช้ และวิธีเก็บรักษา
คาว่า "คาเตือน ห้ ามสูดดมเป็ นอันตรายต่อชีวิต" ที่เป็ นตัวอักษรสีแดงบนพื ้นขาว
เป็ นต้ น
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การป้องก ันการติดสารระเหย
สามารถป้องกันอันตรายจาก”สารระเหย”ได้ โดยการปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. การหลีกเลี่ยงที่จะสูดดม เข้ าใกล้ ควรมีผ้าปิ ดจมูก เสื ้อแขนยาว กางเกง
ขายาว และควรแว่นตาเพื่อป้องกันไอจากสารระเหยที่คณ
ุ จะได้ รับโดยไม่
รู้ตวั
2. ไม่ สัมผัสโดยตรงกับสารระเหย
3. จัดการสิ่งแวดล้ อม โดยให้ มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก หรื ออยูเ่ หนือลม
เพื่อป้องกันไม่ให้ ร่างกายได้ รับสารระเหย
4. หากเริ่มมีอาการผิดปกติควรใส่ใจและรี บปรึกษาแพทย์เสียแต่เนิ่นๆ
5. ผู้ที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ สารระเหยในการประกอบอาชีพหรื อทางาน ควรปฏิบตั ติ ามข้ อแนะนา
อย่างเคร่งครัด
6. ในเด็กเล็ก จาเป็ นต้ องหลีกเลี่ยงในการสัมผัสสารระเหย ไม่วา่ จะเป็ นทางกลิ่น หรื อ สัมผัส
โดยตรง
เรี ยบเรี ยงโดย
พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน
แพทย์ประจาบ้ านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศิริราช
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