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ภาคผนวก ข.
ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย ของสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน
จากการศึกษาถึงระดับมาตรฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของในปจจุบัน ยังไมมีมาตรฐาน
ในระดั บ ที่ ใ ช เ ป น สากลทั่ ว โลก เนื่ อ งจากป จ จั ย หลายประการ เช น สภาพแวดล อ ม
กฏหมายควบคุมอัตราการระบายอากาศของแตละประเทศ สภาพรางกายของแตละบุคคล และ
เนื่ องจากไมสามารถทํ าการทดลองอันตรายของสารระเหยอิ นทรี ยที่ เกิ ดต อร างกายของมนุ ษย
นอกจากจะทําการบันทึกขอมูลผูที่ทํางานภายใตสภาพแวดลอมที่ตองรับสาร และบันทึกอาการ
เจ็บปวยที่เกิดขึ้น ซึ่งผูวิจัยจะอางอิงระดับมาตรฐาน TLV - TWA ซึ่งเปนมาตรฐานหนึ่งที่ใชกัน
โดยทั่วไป (ดังที่แสดงในตารางที่ 2.1)
ดังนั้น ในภาคผนวก ข. จะบอกถึงลักษณะอาการโดยทั่วไป ที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย
เมื่อไดสัมผัสสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน
ภาคผนวก ข.1
ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย ของเบนซีน
เบนซีนสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดอยางรวดเร็วโดยทางการหายใจ และการกลืนกิน
และกระจายสูสวนตาง ๆ ของรางกายอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อไขมัน และเบนซีนจะเกิดการ
ดูดซึมขั้นแรกที่ตับ และผานเขาสูไขกระดูก และทําใหมีความเปนพิษขึ้น (Maltoni et al , 1985) สารนี้
ไมมีแนวโนมที่จะเกิดการสะสม หากรับในปริมาณที่ไมมาก โดยเบนซีนจะถูกปลอยออกมาพรอมกับ
ลมหายใจออกผานทางปอด และขับออกมาพรอมกับปสสาวะ นอกจากนี้เบนซีนยังสามารถแพรผา
นรกได แต จะไม ก อให เกิ ดผลกระทบต อตั วอ อนในครรภ และเบนซี นยั งจั ดอยู ในประเภทสารที่
กอใหเกิดโรคมะเร็ง ของหนวยงาน EPA และ NIOSH
สารนี้จะกอใหเกิดผลกระทบตอระบบเลือดและระบบภูมิคุมกันจากการทดลองใน
สัตวทดลอง แตยังไมยืนยันวาสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอมนุษยในการสัมผัสสารในระยะสั้น
ผลกระทบของเบนซีนที่มีตอรางกายมนุษยสามารถแยกไดตามลักษณะการสัมผัส
สาร และคุณสมบัติสารในการกอความผิดปกติของรางกาย (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) ดังนี้
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1. ผลกระทบตอสุขภาพแบบเรื้อรัง เมื่อรับเบนซีนเขาสูรางกาย (Chronic Health Effect)
การรับเบนซีนเขาสูรางกายเปนระยะเวลานาน จะมีอาการเบื้องตนคือ ไขกระดูก
ลดลง (Snyder, 1984) และเกิดอาการขาดเม็ดเลือดทุกชนิดภายในรางกาย เนื่องจากไขกระดูก
เสียหาย (Goldstein,1977)
1.1. เมื่อรับสารโดยการหายใจ
การรับเบนซีนความเขมขนระหวาง 30 – 150 สวนในลานสวนของอากาศ เปน
ระยะเวลา 4 เดือน ถึง 1 ป จะทําใหขาดเม็ดเลือดทุกชนิด (Aksoy et al., 1972) นอกจากนี้ ในป
เดียวกันยังไดมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษเรื้อรัง โดยทําการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยที่ไดรับ
เบนซีนความเขมขนระหวาง 150-650 สวนในลานสวนของอากาศ เปนระยะเวลา 4 เดือน ถึง 15 ป
(Aksoy et al., 1972) พบวากลุมตัวอยางมีอาการตกเลือด และมีอาการติดเชื้อภายในรางกาย
(ไมระบุชนิดของโรค) และมีกลุมตัวอยาง 8 คน จาก 32 คน เสียชีวิต
การรับเบนซีนความเขมขน 210 สวนในลานสวนของอากาศเปนระยะเวลา 6-8
ปจะทําใหเสนประสาทเสียหาย (Baslo and Askoy, 1982)
เบนซีนความเขมขน 40-50 สวนในลานสวนของอากาศ จะทําใหการไหลเวียนของ
เลือดภายในรางกายติดขัด (Snyder, 1984) ที่ความเขมขน 10 สวนในลานสวนของอากาศ จะลด
ปริมาณโครโมโซม และกอใหเกิดความผิดปกติกับไขกระดูก (Chang, 1972)
ตอ มาในป ค.ศ. 1985 ไดมี ขอ เสนอแนะเกี่ย วกับ ระดับ การรับ เบนซีน เขา สู
รา งกายเพื่อ ปอ งกัน อัน ตรายตอ การเปลี่ย นแปลงรัง ไขใ นเพศฆญิง และปอ งกัน อัน ตรายของ
เบนซีน ตอ ระบบประสาทสว นกลาง โดยกํา หนดความเขม ขน ไวที่ 0.5 สว นในลา นสว นของ
อากาศเปนระยะเวลาไมเกิน 4 ป (Kellerova, 1985)
1.2. เมื่อรับสารโดยการสัมผัสทางผิวหนัง
การสัมผัสเบนซีนจะกอใหเกิดการระคายเคืองทางผิวหนัง อาการผิวหนังรอนแดง
เนื่องจากเลือดคั่ง ผิวหนังมีการตกสะเก็ดมาก (Sandmeyer, 1981) เนื่องจากเบนซีนจะไปทําลาย
เนื้อเยื่อในชั้น keratin (เปนสวนประกอบของโปรตีนในชั้นหนังกําพรา)
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1.3. เมื่อสัมผัสทางลูกตา
ไอระเหยของสารกอใหเกิดการระคายเคืองตอตา (กรมควบคุมมลพิษ, 2551)
2. อันตรายตอรางกายมนุษยแบบเฉียบพลัน (Acute Health Effect)
ผลกระทบของการสัมผัสเบนซีนโดยการหายใจ จะไปกดระบบประสาทสวนกลาง
กอใหเกิดอาการเวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ คลื่นไส เกิดภาวะการทํางานไมประสานกัน มึนงง
และทําใหหมดสติได การสัมผัสสารนี้ที่ความเขมขน 25 สวนในลานสวนของอากาศ คาดวาจะไม
กอใหเกิดอันตราย การสัมผัสสารนี้ที่ความเขมขน 50-250 สวนในลานสวนของอากาศ จะ
กอใหเกิดอาการปวดศีรษะ และออนเพลีย กอใหเกิดการระคายเคืองตอจมูก และลําคอ อาจจะมี
อาการเวียนศีรษะ เปนอาการนํากอนจะเกิดอาการอื่น ๆ การสัมผัสสารนี้ที่ความเขมขน 20,000
สวนในลานสวนของอากาศ เปนเวลา 5 – 10 นาที จะทําใหเสียชีวิตได (Clayton and Clayton,
1981)
ผลของการรับเบนซีนเขาสูรางกายโดยการกิน ที่ปริมาณ 2 มิลลิลิตร จะมีฤทธิ์ทําลาย
ระบบประสาทสวนกลาง และหลอดเลือดหัวใจอยางรุนแรง สูญเสียการควบคุมตัวเอง อาจเพอคลัง่
และเสียชีวิตได (Clayton and Clayton, 1981) ที่ปริมาณ 10 มิลลิลิตร จะทําใหหัวใจลมเหลว และ
การหายใจติดขัด จนเสียชีวิตได (Thienes and Harley, 1972)
3. การเกิดมะเร็งในรางกายมนุษย
เบนซี น เป น สารระเหยอิ น ทรี ยช นิด เดี ย ว ในหมวดหมู ข องสารระเหยอิ น ทรี ยก ลุ ม
เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน (BTEXs) ที่มีความสามารถในการกอมะเร็งในรางกาย
มนุษยได (EPA, 1996) โดยชนิดของมะเร็งที่พบไดแก มะเร็งเม็ดเลืดขาว
ภาคผนวก ข.2
ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย ของโทลูอนี
โทลูอีนสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดอยางรวดเร็วโดยทางการหายใจ การบริโภค
และการดูดซึมของเม็ดเลือดแลวจึงกระจายสูสวนตาง ๆ ของรางกาย หากรับโทลูอีนเขาสูรางกาย
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ในปริมาณที่ไมมากนักรางกายของมนุษยขับออกมาพรอมกับปสสาวะ ที่ระดับความเขมขน 50
สวนในลานสวนตามระดับการยอมรับไดตามมารตรฐาน TLV-TWA มีสาเหตุจากที่ความเขมขน
ระดั บ ดั ง กล า ว โทลู อี น สามารถทํ า ลายระบบประสาทส ว นกลางของมนุ ษ ย (ระบบประสาท
สวนกลางทําหนาที่ควบคุมใหรางกายทํางานไดอัตโนมัติ ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว สามารถรับ
ความรูสึก และการตอบสนอง จากรางกายของมนุษย)
1. ผลกระทบตอสุขภาพแบบเรื้อรัง เมื่อรับโทลูอีนเขาสูรางกาย (Chronic Health Effect)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบของโทลูอีนตอประสาทการรับรูสีของ
มนุษย โดยมีกลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 63 คน รับโทลูอีนความเขมขน 44.1 สวนในลานสวน
ของอากาศ และกลุมตัวอยางเพศหญิงจํานวน 111 คน รับโทลูอีนความเขมขน 47.5 สวนในลาน
สวนของอากาศ จะไมพบอาการผิดปกติตอประสาทการรับรูเรื่องสีของมนุษย
การรับโทลูอีนที่ระดับความเขมขนสูงจะกอใหเกิดอันตรายตอรางกายมนุษยคือ ที่
ความเขมขน 97 สวนในลานสวนของอากาศ เปนระยะเวลา 12 – 14 ป จะกอใหเกิดอาการผิดปกติ
ในการรับรูคลื่นเสียง และการสั่งงานเพื่อตอบโตคําสั่งจากระบบประสาท (Abbate et al., 1993)
และจากการทดสอบผลกระทบของโทลูอ ีน ที่ค วามเขม ขน 88 สว นในลา นสว นของอากาศ
(Foo et al., 1990) พบวาความสามารถในการทํางาน จะลดลง และระดับการตอบสนองของ
ระบบประสาทจะชาลง
จากผลการศึกษาดังกลาว จะเปนขอยืนยันวาการรับโทลูอีนที่ความเขมขนมากกวา
50 สวนในลานสวนของอากาศจะมีผลตอระบบประสาท และการระคายเคืองลูกตา
1. อันตรายตอรางกายมนุษยแบบเฉียบพลัน (Acute Health Effect)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ความเขมขนของโทลูอีนที่ 100 สวนในลาน
สวนของอากาศ ภายใตสภาพแวดลอมคงที่ โดยมีระยะเวลาในการรับสารที่ 6 ชั่วโมง (Andersen,
1983) พบวา โทลูอีนจะกอใหเกิดการระคายเคืองลูกตา จมูก และเกิดอาการปวดศรีษะ นอกจากนี้
ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง จะมีผลตอประสาทการรับรูทางลูกตา
ในป ค.ศ. 1989 มีการศึกษาผลกระทบตอระบบตาง ๆ ภายในรางกายมนุษย โดย
ทําการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยจํานวน 42 คน มีระยะเวลาในการรับสาร 7 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา
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3 วัน พบวาความเขมขนโทลูอีน 74 สวนในลานสวนของอากาศจะทําใหระคายเคืองตา ปวดหัว
และงวงซึม (Echeverria et al., 1989)
การรับโทลูอีนความเขมขนมากกวา 1,000 สวนในลานสวนของอากาศ จะทําใหเกิด
การสับสน เนื่องจากระบบประสาทสวนกลางถูกทําลาย แบบเฉียบพลัน และของเหลวภายในกาน
สมองลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว (Filley et al., 1990)
ผลของการรับโทลูอีนเขาสูรางกายโดยการกิน จากการศึกษางานวิจัยในปจจุบันยังไม
มีขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการกิน เปนปริมาณที่แนนอน แตจากการศึกษาถึงสาเหตุการเสียชีวติ
โดยการกิ น โทลู อี น พบว า โทลู อี น จะจะมี ฤ ทธิ์ ก ด และทํ า ลายระบบประสาทส ว นกลาง
(Ameno et al., 1989)
ภาคผนวก ข.3
ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย ของเอธิลเบนซีน
เอธิลเบนซีนสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดอยางรวดเร็วโดยทางการหายใจ ระบบ
ยอยอาหารผานทางการกลืนกิน และทางผิวหนัง (Fishbein, 1985) แลวจึงกระจายสูสวนตาง ๆ
ของรางกาย
เอธิลเบนซีนเปนสารที่มีชวงครึ่งชีวิตที่สั้น คือ ประมาณ 2 วัน (Howard, 1989) ซึ่ง
การวิจัยในปจจุบันยังไมมีการศึกษาถึงการรับเอธิลเบนซีนโดยการกิน และการรับทางผิวหนัง
ผลกระทบของเอธิลเบนซีนที่มีตอรางกายมนุษยสามารถแยกไดตามระยะเวลาการ
ไดรับสาร ดังนี้
1. ผลกระทบตอสุขภาพแบบเรื้อรัง เมื่อรับเอธิลเบนซีนเขาสูรางกาย (Chronic Health Effect)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ผูที่ไดรับเอธิลเบนซีนจากการทํางานเปน
ระยะเวลา 20 ป (Fishbein, 1985) และงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเอธิลเบนซีนที่มีตอแรงงาน
200 คนภายในโรงงาน ซึ่งมีอัตราการรับเอธิลเบนซีนความเขมขนโดยเฉลี่ยต่ํากวา 46 สวนในลาน
สวนของอากาศ พบวา เอธิลเบนซีนมีความเปนพิษเรื้อรังตอระบบประสาทตา และกอใหเกิด
อาการตับอักเสบ นอกจากนี้การรับเอธิลเบนซีนรวมกับสไตรีนที่ความเขมขน 11.26 สวนในลาน
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สวนของอากาศเปนระยะเวลานาน จะกอใหเกิดอาการผิดปกติของไต ประจําเดือนผิดปกติ และมี
ผลกระทบตอรังไขของสตรี (Aldyreva, 1983)
อยางไรก็ตาม งานวิจัยเกี่ยวกับการรับเอธิลเบนซีนเขาสูรางกายจะไมสามารถอางอิง
ถึงอัตราความเขมขนได เนื่องจากเอธิลเบนซีนเปนสารที่กอใหเกิดอันตรายตอรงกายมนุษย และไม
สามารถทํา การควบคุ มสภาพแวดล อ มในระยะเวลานาน ดัง นั้น งานวิจั ย ในปจจุบัน จึง เปน ใน
ลักษณะการสังเกตผลกระทบตอผูที่ทํางานในโรงงานที่ใชไซลีนในการผลิต
2. อันตรายตอรางกายมนุษยแบบเฉียบพลัน (Acute Health Effect)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความเขมขนของเอธิลเบนซีนพบวา จะกอใหเกิด
อาการระคายเคืองตอลูกตา ที่ความเขมขน 200 สวนในลานสวนของอากาศ (Gerarde, 1963) ที่
ความเขมขน 85 สวนในลานสวนของอากาศเมื่อไดรับเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอลูกตา (Bardodejova, 1970) นอกจากนี้จะกอใหเกิดการระคายเคืองตอลูกตา และ
ระบบทางเดินหายใจอยางรุนแรง หากไดรับเอธิลเบนซีนที่ความเขมขน 2,000 สวนในลานสวนของ
อากาศ เปนระยะเวลา 6 นาที (Yant et al., 1930)
ภาคผนวก ข.4
ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย ของไซลีน
ภายในอาคาร จะพบไซลีนผสม (mixed) ในอากาศทั้ง 3 ชนิด คือ เมตา-ไซลีน
ออโธ-ไซลีน และพารา-ไซลีน (OEHHA, 1999) ซึ่งไซลีนจะมีอันตรายตอรางกายมนุษย ขึ้นอยู
กับระยะเวลาการไดรับสาร สวนอันตรายตอรางกายโดยทั่วไป คือ จะกอใหเกิดอาการระคาย
เคืองตอ ระบบทางเดินหายใจ ลูกตา และผิวหนัง (CEPA, 1999)
1. ผลกระทบตอสุขภาพแบบเรื้อรัง เมื่อรับไซลีนเขาสูรางกาย (Chronic Health Effect)
ปจจุบัน งานวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของไซลีน ตอสุขภาพของมนุษยเมื่อไดรับเปนระยะ
เวลานานมีอยูจํากัด แมแตในฐานขอมูลของ EPA และ NIOSH ดังนั้น นอกจากงานวิจยั ทีใ่ ชอา งอิง
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ถึงผลกระทบเรื้อรังของไซลีนของหนวยงาน National Environment Protection Measures
(NEPM) ดังนี้
ในป ค.ศ. 1993 มี งานวิจัยเกี่ยวกับ การรับไซลีนเขาสูรางกาย โดยคัดเลือกกลุม
ตัวอยางเปนแรงงานชาวจีนเพศชาย 107 คน หญิง 68 คน จากจํานวนแรงงานทั้งหมด 994 คน ที่
ทํางานในโรงงานผลิตรองเทายาง พลาสติก และกระบวนการพิมพ มีอัตราการรับสารที่ 8 ชั่วโมง
ตอวัน ระยะเวลาการทํางาน 5-6วันตอสัปดาห เปนระยะเวลา 7 ป (Uchida et al., 1993) พบวา
ไซลีนจะมีผลกระทบตอระบบเซลลตาง ๆ ในรางกาย เชน ระบบประสาทสวนกลาง ผิวหนัง และ
กอใหเกิดอาการระคายเคืองตอลูกตา ปอด
.
ในป 1981 ไดมีการทดลองเกี่ยวกับการรับไซลีนเขาสูรางกาย โดย การรับไซลีนความ
เขมขน 100 สวนในลานสวนของอากาศในสัปดาหที่ 1 ความเขมขน 20 สวนในลานสวนของ
อากาศทางผิวหนัง ในสัปดาหที่ 2 ความเขมขน 150 สวนในลานสวนของอากาศในสัปดาหที่ 3
และความเขมขน 100สวนในลานสวนของอากาศในสัปดาหที่ 4 มีระยะเวลาในการรับ 7.5 ชั่วโมง
ตอวัน 5 วันตอสัปดาห พบวาไซลีนจะมีความสามารถในการทําใหเกิดความระคายเคืองตอผิวหนัง
นอยมาก (Hake et al., 1981)
อยางไรก็ตาม มีเพียงพารา-ไซลีนเทานั้นที่มีชวงครึ่งชีวิตของสารที่ยาวนาน ดังนั้นการ
รับไซลีนเขาสูรางกายมนุษย จะพบวา พารา-ไซลีนเปนสวนผสมหลักของไซลีนที่พบในอาคาร
นอกจากนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับการรับไซลีนเขาสูรางกาย จะไมสามารถอางอิงถึงอัตราความเขมขนได
เนื่ องจากไซลีน เป นสารที่ กอใหเกิดอัน ตรายตอรางกายมนุษย และไมสามารถทําการควบคุ ม
สภาพแวดลอมในระยะเวลานาน ดังนั้นงานวิจัยในปจจุบันจึงเปนการสังเกตผลกระทบตอผูที่
ทํางานในโรงงานที่ใชไซลีนในกระบวนการผลิต
2. อันตรายตอรางกายมนุษยแบบเฉียบพลัน (Acute Health Effect)
ไซลี น จะส ง ผลกระทบเมื่ อ ได รั บ โดยการหายใจ และการสั ม ผั ส ทางลู ก ตา จาก
การศึกษางานวิจัย พบวาไซลีนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอลูกตา ลําคอ และระบบทางเดินหายใจ
ของมนุษยเมื่อไดรับไซลีนที่ความเขมขนมากกวา 100 สวนในลานสวนของอากาศ โดยมีระยะเวลา
ในการรับสาร 30 นาที (Hasting et al., 1984)
ไซลีนความเขมขน 110 สวนในลานสวนของอากาศ โดยมีระยะเวลาในการรับสาร
เปนเวลา 15 นาที ไซลีนจะไมกอใหเกิดอาการระคายเคืองตอรางกายมนุษย และจะเริ่มมีอาการ
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ระคายเคืองตาเมื่อรับไซลีนความเขมขนมากกวา 230 สวนในลานสวนของอากาศ (Carpenter et
al., 1975)
ในป ค.ศ. 1978 ไดมีการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของไซลีนที่มีตอระบบความทรงจํา
(Gamberale et al, 1978) พบวาการรับไซลีนความเขมขน 100 สวนในลานสวนของอากาศ เปน
ระยะเวลา 70 นาที จะทําใหความสามารถในการจดจําสิ่งตาง ๆ ลดลง และมีความจําสั้น
ในป ค.ศ. 1990 ได มีก ารวิจั ย เกี่ย วกั บ ผลกระทบของไซลี น ที่มี ตอ ระบบประสาท
สวนกลาง (Dudek et al., 1990) ใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย จํานวน 10 คน โดยรับความ
เขมขนไซลีน 100 สวนในลานสวนของอากาศ และมีสารอื่นปะปนอยูในอากาศ 50 สวนในลาน
สวนของอากาศ มีระยะเวลาการรับสาร 4 ชั่วโมง พบวากลุมตัวอยางมีการตอบสนองตอการเรียนรู
ที่ชาลง เชน ใชระยะเวลาในการตอบโจทยคําถามนานขึ้น มีการตอบสนองตอความรูสึกที่ชาลง
การรับ ไซลีน ความเขม ขน 700 สว นในลา นสว นของอากาศ เปน ระยะเวลา 1
ชั่วโมงจะกอใหเกิดอาการปวดหัว รวมกับอาการระคายเคืองลูกตา และระบบทางเดินหายใจ
(Klaucke et al., 1982)

