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พิษของสารทําละลายอินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรม 

นายสุทัศน์  มังคละคีรี 
กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี 

 

สารทําละลาย และสารทําละลายอินทรีย์คืออะไร? 

 สารทําละลาย (Solvent) หมายถึง สารท่ีมีลักษณะเป็นของเหลวและมีคุณสมบัติในการละลายสารอ่ืน
ได้ เช่น น้ํา และของเหลวอ่ืนๆ ท่ีมีองค์ประกอบของคาร์บอน 
 สารทําละลายอินทรีย์ (Organic Solvents) หมายถึง สารท่ีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ มีลักษณะ
เป็นของเหลว สามารถละลายสารอ่ืนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถละลายสารท่ีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 
 เนื่องจากสารทําละลายอินทรีย์นี้มีหลายชนิด ในภาษาอังกฤษจึงเขียนในรูปของพหูพจน์ นอกจากนี้สาร
ทําละลายอินทรีย์ยังระเหยได้ง่าย จึงมักเรียกว่า “สารระเหยอินทรีย์ (Volatile Organic Compounds)”หรือ 
“VOCs” ในภาษาไทยยังมีเรียกชื่ออ่ืนอีกว่า “สารตัวทําละลายอินทรีย์” หรือ “ตัวทําละลายอินทรีย์” 
 สารทําละลายอินทรีย์มีคุณสมบัติระเหยได้ง่าย มีกลิ่นเฉพาะตัว ละลายไขมันและสารเคมีอ่ืนได้ดี มักนิยม
ใช้ในกิจกรรมหลายชนิด ท้ังในภาคเกษตรกรรม โดยใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิด 
ในภาคอุตสาหกรรม เช่น ใช้เป็นสารชะล้าง และสกัดสาร ท้ังในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตสี การพิมพ์ 
ซ่อมรถยนต์ ผลิตรถยนต์ ผลิตยารักษาโรค ผลิตสมุนไพร ผลิตน้ําหอม สเปรย์ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผลิตเครื่องหนัง
และรองเท้า เป็นต้น ในภาคบริการ เช่น การชะล้างในห้องปฏิบัติการ  ในโรงพยาบาล และเป็นส่วนผสมของน้ํามัน
ในสถานีบริการน้ํามัน เป็นต้น 

ชนิดและคุณสมบัติของสารทําละลายอินทรีย์ 

 สารทําละลายอินทรีย์มีหลายชนิด มักเรียกเป็นกลุ่มของสารทําละลายอินทรีย์ท่ีแตกต่างกันไปตามโครงสร้าง
ทางเคมี ได้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 

 1. จําแนกตามกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน (Basic Structure) ได้แก่ 
 

 1.1  กลุ่มอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (Aliphatic Hydrocarbon) ซ่ึงหมายถึงกลุ่มท่ีมีลักษณะโครงสร้าง 
ทางเคมีท่ีมีคาร์บอนต่อกันเป็นเส้นตรง (Straight chain) หรือต่อเป็นสาขา (Branched chain) เช่น เพนเทน 
(Pentane)  นอร์มัลเฮกเซน (n-Hexane)  เฮ็กเซน (Hexane)  เฮปเทน (Heptane)  อ็อกเทน (Octane)  ไวนิล
โมโนเมอร์ (Vinyl Monomer)  แนพธาสําหรับทําน้ํามันชักเงาและทําสี (Painters’Naphtha)  อะครีโลไนไตรล์ 
(Acrylonitrile)   อะซีโตไนไตรล์ (Acetonitrile) เป็นต้น 
 

   1.2  กลุ่มอะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอน (Alicyclic hydrocarbon) ซ่ึงหมายถึงกลุ่มท่ีมีลักษณะโครงสร้าง 
ทางเคมีท่ีมีคาร์บอนต่อกันเป็นวงกลม เช่น ไซโคลเฮ็กเซน (Cyclohexane) เป็นต้น 
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  1.3  กลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic hydrocarbon) ซ่ึงหมายถึงกลุ่มท่ีมีลักษณะโครงสร้าง
ทางเคมีท่ีมีคาร์บอนต่อกันเป็นวงแหวนเบนซีน (Benzene Ring) เช่น เบนซีน (Benzene)  โทลูอีน (Toluene) 
ไซลีน (Xylenes)  เอทธีลเบนซีน (Ethylbenzene)  คิวมีน (Cumene)  สไตรีน (Styrene) และผลผลิตจากการ
กลั่นน้ํามันปิโตรเลียม (Petroleum Distillate) ได้แก่ อะโรมาติกปิโตรเลียมแนพธา (Aromatic Petroleum 
Naphtha) และ เคโรซีน (Kerosene) เป็นต้น 
 

 2. จําแนกตามกลุ่มเสริมโครงสร้าง(Functional Group) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีจําแนกตามกลุ่มโครงสร้างท่ี
เชื่อมต่อกับโครงสร้างทางเคมีหลัก ได้แก่ 
 

  2.1 กลุ่มฮาโลเจน (Halogens) เช่น สารเคมีในกลุ่มคลอริเนตเต็ดไฮโดรคาร์บอน (Chlorinated 
Hydrocarbons) บางชนิด ได้แก่ เมทธิลีนคลอไรด์ (Methylene Chloride)  คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (Carbon 
Tetrachloride)  ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)  คลอโรฟอร์ม (Chloroform) เป็นต้น 
 

 2.2  กลุ่มแอลกอฮอล์ (Alcohols) เช่น เมทธิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol)  เอทธิลแอลกอฮอล์ 
(Ethyl Alcohol)  ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol: IPA)  บิวทิลแอลกอฮอล์ (Butyl Alcohol) 
เป็นต้น 
 

2.3 กลุ่มคีโตน (Ketone) เช่น อะซีโตน (Acetone)  เมทธิลเอทธิลคีโตน (Methyl Ethyl Ketone   
: MEK)  เมทธิลไอโซบิวทิลคีโตน (Methyl Isobutyl Ketone : MIBK)  ไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone) 
เป็นต้น 

 

 2.4 กลุ่มไกลคอล (Glycols) เช่น เอทธิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol) เป็นต้น 
 

  2.5 กลุ่มฟีนอล (Phenols) เช่น ฟีนอล(Phenols)  ครีซอล (Cresol)  ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone    
: 1,4-Dihydroxybenzene) เป็นต้น 
 2.6 กลุ่มเอสเทอร์ (Esters) เช่น เมทธิลฟอร์เมท (Methyl formate)  เอททิลฟอร์เมท (Ethyl 
formate)  เมทธิลอะซีเตท (Methyl Acetate)  เอทธิลอะซิเตท (Ethyl Acetate)  โพรพิลอะซิเตท (Propyl 
Acetate)  บิวทิลอะซีเตท (Butyl Acetate)  เอมิลอะซิเตท (Amyl Acetate) เป็นต้น 
 2.7 กลุ่มอีเธอร์ (Ethers) เช่น เอทธีลอีเธอร์ (Ethyl Ether)  ไดอ็อกเซน (Dioxane) เป็นต้น 
 2.8 กลุ่มไกลคอลอีเธอร์ (Glycol Ethers) เช่น โพรพิลีนไกลคอลโมโนเมทธิลอีเธอร์ (Propylene  
Glycol Monomethyl Ether)  ไดโพรพิลีนไกลคอลโมโนเมทธิลอีเธอร์ (Dipropylene Glycol Monomethyl 
Ether) เป็นต้น 
 2.9 กลุ่มไกลซิดิลอีเธอร์  (Glycidyl Ethers) เช่น ฟีนิลไกลซิดิลอีเธอร์ (Phenyl Glycidyl Ether) 
ไดไกลซิดิลอีเธอร์ (Diglycidyl Ether) เป็นต้น 

2.10 กลุ่มกรดบางชนิด (Acids) เช่น กรดฟอร์มิก (Formic Acid) หรือฟอร์มาลีน (Formalin) หรือ 
ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)  กรดอะซิติก (Acetic Acid)  กรดโพรพิโอนิก (Propionic Acid) เป็นต้น 
 2.11 กลุ่มคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons : CFCs) เช่น อีเธน (Ethane)  
ไตรคลอโรฟลูออโรมีเธน (Trichlorofluoromethane : F-11) ไดคลอโรฟลูออโรมีเธน (Dichlorofluoromethane    
: F-12) คลอโรไดฟลูออโรมีเธน (Chlorodifluoromethane) เป็นต้น 
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 2.12 กลุ่มอะมีน (Amines) เช่น เมทธีลลามีน (Methylamine)  เอทธาโนลามีน (Ethanolamine)  
ไดเมทธีลลามีน (Dimethylamine)  ไตรเมทธีลลามีน (Trimethylamine)  ไดเอทธาโนลามีน (Diethanolamine) 
เป็นต้น 
 2.13 กลุ่มอะไมด์ (Amides) เช่น ไดเมทธิลฟอร์มาไมด์ (Dimethylformamide) เป็นต้น 
 2.14 กลุ่มอ่ืนๆ (Miscellaneous) เช่น เทอร์เพนไทน์ (Turpentine)  ไดเมทธิลซัลฟอกไซด์  
(Dimethylsulfoxide)  เตตราไฮโดรฟิวแรน (Tetrahydrofuran) เป็นต้น 
 
กลไกการเกิดพิษต่อร่างกาย 
 ทางเข้าสู่ร่างกาย (Routes of Entry) 
 สารทําละลายอินทรีย์นั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง ได้แก่ 

1) โดยทางเดินหายใจ (Respiratory Tract) โดยการสูดดมไอระเหย (Vapour) 
 2) โดยการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง (Skin Absorption) เนื่องจากสารทําละลายอินทรีย์ละลายไขมันได้ดี
จึงซึมผ่านผิวหนังได้ 
 3) โดยการดูดซึมผ่านทางเดินอาหาร (Gastro-Intestinal Tract) ด้วยการด่ืมน้ําหรือรับประทานอาหาร
ท่ีมีสารทําละลายอินทรีย์ปนเป้ือน 
 

การกระจายตัวของสาร (Distribution) 
 

สารทําละลายอินทรีย์เมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านกระแสโลหิตจะเข้าสู่ตับ ภายหลังจากนั้นตับจะมี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสาร (Biotransformation)  โดยตับจะมีหน้าท่ีเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของสารทําละลายอินทรีย์ให้เป็นสารเมตาโบไลท์ (Metabolites) ที่ละลายน้ําได้ดีโดยเมตาโบไลท์ตัวกลาง 
(Intermediated Metabolites) จะละลายอยู่ในเลือด ส่วนเมตาโบไลท์ตัวสุดท้าย (Terminated Metabolites) 
ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารนั้นจะถูกขจัดออกทางเหง่ือและปัสสาวะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสารทําละลาย
อินทรีย์นั้นเป็นสารท่ีระเหยได้ง่าย  จึงอาจตรวจพบสารทําละลายอินทรีย์ในรูปของไอระเหยท่ีปนเป้ือนมากับ  
ลมหายใจออกได้อีกด้วย 

 
การขจัดสารออกจากร่างกาย (Excretion) 
 

 สารทําละลายอินทรีย์จะถูกขจัดออกจากร่างกายได้ท้ังทางลมหายใจออกในรูปของไอระเหยของสารท่ี
ออกมากับทางลมหายใจออก และถูกขจัดออกทางปัสสาวะและเหง่ือในรูปของสารเมตาโบไลท์ท่ีละลายได้ในน้ํา 
 พิษและอันตรายของสารทําละลายอินทรีย์ 
 สารทําละลายอินทรีย์นั้นมีพิษและอันตรายได้หลายแบบ ได้แก่ 

• ก่อให้เกิดความรําคาญ (Nuisance) เนื่องจากกลิ่นของสารเคมี 
• อันตรายจากการระเบิดและอัคคีภัย (Explosion and Fire) 
• พิษต่อร่างกายแบบเฉียบพลัน (Acute Effects) และแบบเรื้อรัง (Chronic Effects) 
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 กล่ินของสารทําละลายอินทรีย์: มักมีกลิ่นหอมฉุน บางชนิดมีกลิ่นเฉพาะสารนั้น ดังแสดงกลิ่นเฉพาะ
ของสารทําละลายอินทรีย์ ดังนี้ 

ตารางแสดงตัวอย่างลักษณะเฉพาะของกล่ินสารทําละลายอินทรีย์บางชนิด 
ชื่อสารทําละลายอินทรีย์ ลักษณะกลิ่น 
อะซีโตน (Acetone) กลิ่นหอมของวัตถุเคมี รุนแรง 
เบนซีน (Benzene) กลิ่นหอมของสารทําละลาย 
บิวทิลแอลกอฮอล์ (Butyl Alcohol) กลิ่นไวน์ 
ไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane) รุนแรงคล้ายกลิ่นของเหลวจําพวกไขมันหรือเบนซีน 
ไซโคลเฮกซานอล (Cyclohexanol) กลิ่นคล้ายการบูร 
เมลธิล เอทธิลคีโตน (Methyl Ethyl Ketone : MEK) กลิ่นคล้ายอะซิโตน 
แนพธา (Naphtha) กลิ่นคล้ายการบูร 
เอทธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol : Ethanol) กลิ่นคล้ายดอกไม้ 
เมทธิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol : Methanol) กลิ่นคล้ายผลไม้ 
ไซลีน (Xylenes) กลิ่นคล้ายน้ํามัน 
โทลูอีน (Toluene) กลิ่นหอมของสารทําละลาย 
ไตรคลอโรเอทธิลลีน (Trichloroethylene) กลิ่นคล้ายคลอโรฟอร์ม 
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) กลิ่นเบาบางแต่ฉุน 
ไตรคลอโรอีเธน (Trichloroethane) กลิ่นหอมสดชื่น      

   ท่ีมา : Cheremisnof,P.N. and R.A Yong (1975) Industrial Odor Technology Assessment. Michigan 
 

 อันตรายจากการระเบิดและอัคคีภัย : สารทําละลายอินทรีย์นั้นมีคุณสมบัติระเหยได้ง่ายและติดไฟได้ดี 
จึงอาจเกิดการระเบิดและอัคคีภัยข้ึนได้ 
 

 พิษต่อร่างกาย : 
 

 พิษแบบเฉียบพลัน (Acute Effects) : สารกลุ่มนี้จะมีพิษเฉียบพลันคล้ายคลึงกัน คือทําให้เกิดความ
ระคายเคืองต่อตา ผิวหนังและเยื่อบุอ่อนของระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร โดยอาจทําให้ระคาย
เคืองตา แสบตา แสบคอ คอแห้ง ปวดท้อง  นอกจากนี้ยังมีผลต่อสมอง และระบบประสาทแบบเฉียบพลันได้ 
โดยทําให้มึนงง เหม่อลอย การบังคับแขนขาผิดปกติ เดินโซเซ และอาจหมดสติได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับปริมาณและระดับ
ความเข้มข้นของสารท่ีได้รับ ถ้าได้รับสารเข้าสู่ร่างกายมากหรือระดับความเข้มข้นสูงก็จะเกิดอาการทางสมอง           
และระบบประสาทดังกล่าวได้นอกเหนือจากการระคายเคืองท่ัวไป 
 

 พิษแบบเรื้อรัง (Chronic effects) : สารทําละลายอินทรีย์มีผลต่ออวัยวะของร่างกายทุกระบบ ท้ังระบบ 
ไหลเวียนเลือด ระบบการทํางานของหัวใจ ตับและไต ระบบสมอง ประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทการได้ยิน 
ระบบสืบพันธุ์  โดยอาจทําให้แท้งบุตร เด็กพิการแต่กําเนิด การกลายพันธุ์ และบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง 
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 สารทําละลายอินทรีย์แต่ละชนิดนั้น โดยท่ัวไปแล้วสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพคล้ายคลึงกัน 
โดยทําให้เกิดพิษท้ังแบบเฉียบพลัน (Acute Effects) และแบบเรื้อรัง (Chronic Effects) โดยมีผลทําให้ผิวหนัง
แห้ง แตก ระคายเคืองผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน ทําลายระบบประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย บางชนิดอาจทําให้
โลหิตจางและบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้วย เช่น เบนซีน มีผลทําให้เกิดมะเร็งในเม็ดเลือด 
 
ตารางแสดงประเภทการประกอบการท่ีสัมผัส (Exposure at Workplace) และความเป็นพิษ (Toxicity) 
จําแนกตามกลุ่มของสารทําละลายอินทรีย์ท่ีสําคัญ 
 

กลุ่มของสารทําละลาย การประกอบการท่ีสัมผัส ความเป็นพิษ* 
กลุ่มอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน 
(Aliphatic Hydrocarbons; eg.                
n-Hexane, Propylene, Butadiene, 
Isoprene, n-Octane, etc.) 

• อุตสาหกรรมยาง 
• การทํากาว 
• ใช้เป็นสารทําละลาย 
• อุตสาหกรรมผลิต

เครื่องสําอาง 
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
• กระบวนการสังเคราะห์

สารเคมีอ่ืน 

1. มีผลทําให้ชาหรือหมดสติ
มากกว่ามีผลทําให้ระคายเคือง 

2. มีผลกดระบบประสาททําให้
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดช่องท้อง 
ท้องร่วง (ถ้าด่ืม/หรือ
รับประทานเข้าไป) หัวใจเต้น
ผิดปกติ 

3. ปอดอักเสบ/ปอดบวม
เนื่องจากสูดดมสารเข้าไป 

4. บิวทาไดอีนอาจก่อให้เกิด
มะเร็ง 

กลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
(Aromatic Hydrocarbons; eg. 
Benzene,Ethylbenzene,Styrene, 
Toluene, Xylenes etc.) 

• อุตสาหกรรมพลาสติกและ 
เรซิน 

• อุตสาหกรรมการผลิตด้าน
การเกษตร 

• อุตสาหกรรมการผลิตยา 
• เป็นส่วนประกอบของสีและ

ทินเนอร์ 
• เป็นส่วนประกอบของ          

แล็คเกอร์ 
• ใช้ในการฟอกย้อมสี 
• ใช้เป็นสารละลายสําหรับ

การทําหมึก 
• เป็นส่วนประกอบของวัสดุ

อุดฟัน 
• เป็นสาระสําคัญในกระบวน 

การผลิตสารเคมีอ่ืน 

1. ระคายเคืองผิวหนัง และเยื่อบุ
ต่าง ๆ ทําให้ผิวหนังแห้งและ
อักเสบ 

2. กดระบบประสาทส่วนกลาง 
(CNS) ทําให้ตาพร่าและอาจ
ชักได้ 

3. หัวใจเต้นผิดปกติ 
4. เป็นโรคโลหิตจาง และเบนซีน 

(Benzene) ทําให้เกิด
โรคมะเร็งในเม็ดเลือดได้ 

5. ทําลายสมองทําให้ความจํา
เสื่อม 

6. ปอดอักเสบ/ปอดบวม 
เนื่องจากการสูดดม 

7. ทําลายตับและไต 
8. ทําลายระบบประสาทเก่ียวกับ

การได้ยิน ทําให้หูเสื่อมได้ 
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ตารางแสดงประเภทการประกอบการท่ีสัมผัส (Exposure at Workplace) และความเป็นพิษ (Toxicity) 
จําแนกตามกลุ่มของสารทําละลายอินทรีย์ท่ีสําคัญ (ต่อ) 
 

กลุ่มของสารทําละลาย การประกอบการท่ีสัมผัส ความเป็นพิษ* 
  ๙. เบนซีนและสไตรีนจัดเป็นสาร

ก่อมะเร็ง 
กลุ่มอะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(Alicyclic Hydrocarbons; eg. 
Cyclohexane) 

• ใช้เป็นสารทําละลายใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

• ใช้ในอุตสาหกรรมทําไนลอน 
(nylon) 

1. ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน 
พูดจาสับสนเหมือนคนเมา 
อาจหมดสติได้ 

2. ระคายเคืองระบบทางเดิน
หายใจ 

3. หัวใจเต้นผิดปกติ 
4. ผิวหนังอักเสบ แห้ง เป็นผื่นแดง 
5. ทําลายระบบประสาท สูญเสีย

ความทรงจําระยะสั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

กลุ่มฮาโลจีเนทเต็ดไฮโดรคาร์บอน 
(Halogenated Hydrocarbons; 
eg. Carbon Tetrachloride, 
Chloroform, Trichloroethylene,  
Methylene Chloride 
/Dichloromethane, etc.) 

• ใช้เป็นสารทําละลาย 
• ใช้เป็นยาสลบ 
• ใช้ในการทําฟิล์ม 
• อุตสาหกรรมผลิตยา 
• ใช้ในกระบวนการสกัดสาร 
• อุตสาหกรรมพลาสติกและ 

เรซิน 
• อุตสาหกรรมการทํา

เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
• ใช้ในการเพาะเห็ด 
• เครื่องหอม 
• ใช้ในโรงพยาบาล 
• อุตสาหกรรมยาง 
• การผลิตสารเคมีกําจัดแมลง 
• ใช้ในกระบวนการผลิต

สารเคมีอ่ืน ๆ 
• เป็นส่วนผสมของการผลิต 

1. ระคายเคือง ผิวหนังอักเสบ 
2. กดระบบประสาททําให้คลื่นไส้

อาเจียน คล้ายคนเมา ตาพร่า 
สภาพจิตสับสน ประสาท
หลอน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
หลอดลมอักเสบ ตัวเขียว และ
อาจชักได้ 

3. ทําลายระบบประสาทการได้ยิน 
4. กลายพันธุ์ (Mutagenesis) 
5. อาจทําให้ลูกในครรภ์พิการ 

(วิกลรูป: Teratogenesis) 
6. มีพิษต่อตับและไต 
7. เป็นสารก่อมะเร็ง 

 

หมายเหตุ : (*) อาการเป็นพิษรุนแรงจะเกิดขึ้นเม่ือได้รับสารเกินกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภยัหรือสะสมในร่างกายเปน็เวลานาน 
ที่มา :  ปรับปรุงจากคู่มือแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับเคมีวัตถุด้านพษิวิทยาและส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวกบังานอาชีวอนามัย: สารทําลายกบัโรคจาก   
          การประกอบอาชีพ, นลินี ศรีพวง, 2541 
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ประเภทของโรงงานท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อสารทําละลายอินทรีย์ 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

รหัส ประเภทอุตสาหกรรม 

1 49 โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม 
2 50 (1) - (5) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
3 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจําหน่ายก๊าซ 
4 48 (1) - (4) - (6) - 

(12) 
โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง 

5 42  (1)  -  (2) โรงงานประกอบเก่ียวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

6 53  (1)  -  (9) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง 

7 44 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์  
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติกหรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว 

8 45  (1)  -  (3) โรงงานประกอบเก่ียวกับสี(Paints)น้ํามันชักเงา แชลแล็ก แล็กเกอร์ 
หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด 

9 100  (1)  -  (6) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มี
การผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เป็นต้น 

10 46 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
11 72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ

โทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง 
12 95  (1) -  (4) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 

รถพ่วง จักรยานสามล้อ เป็นต้น 
13 41 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการพิมพ์ การทําแฟ้มเอกสาร การ

เย็บเล่ม การทําปกหรือการทําแม่พิมพ์โลหะ  
14 43  (1)  -  (2) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกําจัด

ศัตรูพืชหรือสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
15 37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้  แก้ว  

ยางหรือโลหะอ่ืน ซ่ึงมิใช่เครื่องเรือนหรือตบแต่งภายในอาคาร 
ที่มา : 1)  ลําดับความเส่ียงโดย กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย ปี 2540-2544 
             (จากเอกสารสถิติจํานวนโรงงานและคนงาน จาํแนกตามขนาดและโรคจากการประกอบอาชีพ,กองอาชีวอนามัย, 2544) 
        2)  รหัสโรงงานและช่ือประเภทโรงงานจําแนกตามขอ้มูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
--------------------------------------------- 


