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คํานํา 
 

 ปจจุบันโรคทีเ่กิดจากสารพิษเปนปญหาสาธารณสุขที่สาํคัญและนับวันจะทวีความรนุแรง

มากขึ้น   การตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยาเนนการใหบริการเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยและรักษาผูปวย

ที่ไดรับสารพษิ ซึ่งดําเนนิการโดยหองปฏิบัติการทางพิษวิทยาของกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือ

โดยหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชานิติเวชศาสตรในมหาวิทยาลัย 

หนงัสือเลมนีก้ลาวถึงวิธีการตรวจวิเคราะหเบื้องตนทางพิษวิทยาที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยจัดทํา

ข้ึนโดยแปลจากหนังสือ Basic Analytical Toxicology ของ World Health Organization (WHO) 

โดยไดรับลิขสิทธิ์จาก WHO การแปลใชศัพทแพทยศาสตรองักฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานป 

พ.ศ. 2543 เปนหนังสืออางอิงในการแปลศัพททางการแพทย   เนื้อหาในเลมประกอบดวยวิธีทดสอบ

เชิงคุณภาพอยางงาย  และเชิงปริมาณของสารพิษโดยไมตองใชเครื่องมือที่ยุงยาก  ราคาแพง   

สามารถทําไดในหองปฏิบัตกิารพื้นฐานและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของหลักประกันคณุภาพสําหรับ

การตรวจวิเคราะหตัวอยางทกุครั้ง      นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของอาการการเกิดพิษจากการ

ไดรับสารพิษ 

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวยงานที่มีหนาที่สวนหนึง่คือใหบริการการตรวจวิเคราะห

ทางพิษวิทยา     ทางกรมฯ  หวังเปนอยางย่ิงวา     หนังสือเลมนี้จะใชเปนแนวทางในการวิเคราะห

สารพิษ  เปนคูมือสําหรับการฝกอบรมเจาหนาที่ในหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลใหสามารถ

ปฏิบัติงานทางพิษวิทยาวิเคราะหเบื้องตนเพ่ือบริการแพทยผูรักษาผูปวยที่ไดรับสารพิษ  และสําหรับ

นิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรทางวิทยาศาสตรสุขภาพที่สนใจ 

 การจัดทําหนังสือเลมนี้ไดรับอนุมตัิงบประมาณจดัทําจากผูอํานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรสาธารณสุข   กรมวิทยาศาสตรการแพทย     จึงขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้

 

 

              

(นายแพทยณรงคศักดิ ์  องัคะสุวพลา) 

          อธิบดีกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

    เมษายน 2545 

 

 

 

 

 



บทนํา 

 
หนงัสือเลมนีป้ระกอบดวยบทที ่ 1 กลาวถึงเรื่องเครื่องมือ  สารอางอิงและสารเคมทีี่จําเปน

สําหรับหองปฏิบัติการพิษวิทยาวิเคราะห  บทที ่2  เรื่องพิษวิทยาคลินิกทั่วไป บทที ่3  เรื่องเคมคีลินิก

และโลหติวิทยาที่เก่ียวของกับพิษวิทยาคลินิก  บทที ่4 เรือ่งการปฏิบัตกิารพิษวิทยาเชิงวิเคราะห  บท

ที่  5  เรื่องการเก็บตัวอยางและเก็บรกัษาและการตรวจสารพิษเบื้องตนเชิงคณุภาพ  และบทที ่  6  

เปนชดุของการวิเคราะหสารแตละเรื่อง (monograph)  ที่อธิบายการทดสอบเชงิคณุภาพและเชิง

ปริมาณบางชนิดสําหรับกลุมสารพิษและสารพิษ  113  ชนดิ  แตละเรื่องมรีายละเอียดวิธีการ

ประเมนิผลทางคลนิิกดวย 

สวนที่เปนภาคปฏิบัติของหนังสือเลมนี้  ไดใหรายละเอียดของวิธีทดสอบของสารแตละชนดิที่

สามารถปฏิบัติไดเลยในหองปฏิบัติการในเรื่อง  (บทที ่ 6)  ซึ่งรายละเอียดบางสวนอาจมีปรากฏในที่

อื่นของหนังสือเลมนี้ได 

วิธีการทดสอบในบทที่ 5 และ 6 เลือกเฉพาะวิธีการที่ใหผลการทดสอบทีเ่ชื่อถือได ภายใต

ขอจํากัดดังกลาวขางตนและยังสามารถนําไปใชกับเครื่องมือที่ไมยุงยากนักกับตัวอยางที่เปนผง  เม็ด

ยาหรือวัตถุอื่นที่พบใกลกับผูปวยและตัวอยางชีววัตถุไดดวย  วิธีงายๆ ที่ใชทดสอบตัวอยางเภสัช

ภัณฑอาจหาไดจากสิ่งพิมพอื่นขององคการอนามัยโลก
a
 อยางไรก็ตามสิ่งพิมพเหลานี้จัดทําขึ้นเพื่อ

ทดสอบเอกลักษณ  ความเสถียรของสารคอนขางบรสิุทธิ์บางชนดิและขอควรพิจารณาบางประการ 

เชน วิธีการทําใหบริสทุธิ ์ ความไวและแหลงที่มาของส่ิงรบกวนการตรวจวิเคราะห 

การทดสอบในหนังสือเลมนี้  ไมกลาวถึงเอกสารอางอิงปฐมภูมิ  เพือ่งายตอการเขียนและการ

ทดสอบบางวิธีมีการดดัแปลงตอเนื่องมาเปนเวลานาน จนกระทั่งถาใหเอกสารอางอิงของเดิมอาจทํา

ใหสับสนได  อยางไรก็ตามแหลงที่มาของขอมูลในหนังสือเลมนี้อยูในบรรณานุกรม  (หนา 260)   

นอกจากนี้  มีการประเมนิความไว(คาต่ําสุดทีต่รวจวัดได)เชิงคณุภาพไวดวยในแตละเรื่อง (บทที่  6)  

การบอกสีข้ึนอยูกับบุคคลพอควร  ย่ิงกวานั้น  ความไวของการทดสอบบางวิธี เชนการสกัดดวยตัวทํา

ละลายอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อใชปริมาณตัวอยางแตกตางกัน ประเดน็เหลานี้ชี้ใหเหน็ถึง

ความสําคัญของการมี  negative (control) และ  positive (reference) samples ในการตรวจ

วิเคราะหตัวอยางทุกครั้ง  (ดูหัวขอที ่ 4.1.5) 

 คําอธิบายศัพทที่ใชในหนังสือเลมนี ้  มีอยูในคําแปลศัพท  (หนา 264)  และรายชื่อของสารอางอิง

และสารเคมีอยูในภาคผนวก 1 
 

a Basic tests for pharmaceutical substances. Geneva, WHO, 1986 ; Basic tests for pharmaceutical 

dosage forms. Geneva, WHO, 1991. 



 หนวยความเขมขนที่ใชในหนังสือนีค้ือหนวยเอสไอ  (International System; SI) เปนหนวย

มวล (มิลลิกรัม/ลิตร   ไมโครกรัม/ลิตร    เปนตน)  การใชหนวยเปนเอสไอ (โมลาร   มิลลิโมล/ลิตร   

ไมโครโมล/ลิตร  เปนตน)  อาจทําใหเกิดความสับสนไดโดยไมจําเปน  และอาจไมมีประโยชนที่ชดัเจน

สําหรับพิษวิทยาวิเคราะห  สวนคา  SI mass/molar unit conversion factor  สําหรับสารพิษทั่วไป

อยูในภาคผนวก 2  ส่ิงทีค่วรระลึกเสมอคอื เมื่อวิธทีดสอบนั้นไมไดปฏิบัติบอยๆ   ควรเตรียมสารเคมี

ในปรมิาณนอยกวา  1  ลิตร  เชน  100  มิลลิลิตร  

เพื่อความสะดวก  สารเคมีในหนังสือเลมนี้ใชชื่อสามัญ  เมื่อจําเปนในบางกรณีใชชื่อ  IUPAC  

ที่ใหไวคูกันในดัชนี   สําหรับยาใชชื่อที่ไมใชชื่อทางการคา  ชื่อสามัญระบุไวในดัชน ี
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บทที่ 1 
เคร่ืองมือและสารเคมี 
 
1.1    เครื่องมือ 

งานบริการพิษวิทยาวิเคราะหสามารถทําไดในหองปฏิบัติการชีวเคมคีลินิกของโรงพยาบาลหรือ

หนวยฉุกเฉินหรือหนวยอุบัติเหต ุ (ตามเอกสารขององคการอนามัยโลก: Laboratory services at the 

primary health care level) a  นอกจากเครื่องมือพ้ืนฐานของหองปฏิบัติการทั่วไปแลว  ยังตองการ

เครื่องมือเฉพาะเชนเครื่องสําหรับทําทินเลเยอรโครมาโตรกราฟ (thin-layer chromatography, TLC) 

อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมติรี (ultraviolet and visible spectrophotometry) และไม

โครดิฟฟวชั่น (microdiffusion)  (ตารางที ่1)  สวนไฟฟาสายหลักไมจําเปนตองมตีลอดเวลา 

การทดสอบทีจ่ะกลาวในหนังสือเลมนี้ไมมีการใชเครื่องมอืที่ซับซอน  เชน gas-liquid,high-

performance liquid chromatography, atomic absorption spectrophotometry หรือ 

immunoassays  ถึงแมจะไมมีวิธีทดสอบอยางงายสําหรับทดสอบสารบางตัว เครื่องมือทีซ่ับซอน

ดังกลาวมีความจําเพาะและความไวมากกวาวิธีงายๆ  แตมีปจจัยตางๆทีค่วรนํามาพิจารณากอนนํา

เครื่องมือดงักลาวมาใช  เชน  ความชํานาญของผูใชเครื่องมือ  ความบริสุทธิข์องสารมาตรฐานและ

สารเคม ี เครื่องแกว  และวัสดุส้ินเปลือง  เชน  ตัวทําละลาย  และกาซ เปนตน 

นอกจากนี้แลวยังตองเตรียมงบประมาณสําหรับวัสดุส้ินเปลืองที่จําเปนใหมีอยูตลอดเวลา (ไดแก  

gas chromatographic septa, injection syringes, chromatography columns, solvent filters, 

chart หรือ integrator paper, recorder ink หรือ fibre-tip pens) และวัสดุเครื่องอะไหลที่ตองสํารอง 

(เชน  detector lamps, injection loops และ column packing materials) สําหรบัตัวเครื่องมือนั้นตอง

มีการบํารุงรักษาอยางถูกตองตลอดเวลาโดยตัวแทนผูผลิตหรือผูจําหนาย ในประเทศกําลังพัฒนานั้น

อาจจําเปนตองมีการบํารุงรกัษาบอยกวาประเทศที่พัฒนาแลว  จากสภาพการใชงาน  (อุณหภูมิ  

ความชื้นและฝุน)  ซึ่งเปนปญหาคอนขางมากเมื่อเทียบกับประเทศผูผลิต 

สําหรับการทดสอบยานั้น อาจใชชุดทดสอบที่มีจําหนายทั่วไป ตัวอยางเชน ระบบ TLC มาตรฐาน

ที่ทําขึ้นเพื่อการทดสอบยาเบื้องตน  ซึ่งมีขอดีที่เพลต (plate) ไปจุมในน้ํายาหรือไปรบัสัมผัสกับสารทีท่ํา

ใหเกิดสี (visualization reagents)  โดยไมตองพนทาํใหไมจําเปนตองมีตูดดูควัน  (fume cupboard 

หรือ hood) (ดูหัวขอที่ 4.4.4)  การแปลผลทําโดยการเทียบกับหนังสอืที่มีภาพสีประกอบ  อยางไรก็ตาม

เมื่อมีสารเคมมีากกวาหนึ่งชนิดอยูในตัวอยางการแปลผล TLC ที่ไดคอนขางยาก  ย่ิงกวานั้น system ที่

มีอยูก็ยังไมรับประกันวาจะใชได 
a  Unpublished document WHO/LAB/87.2. Available on request from Health Laboratory Technology and 

Blood Safety, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland. 
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ตารางท่ี  1:  สรุปเครื่องมือพื้นฐานที่จาํเปนสําหรับการตรวจวเิคราะหทางพษิวิทยา 
 
 

เครื่องชัง่สําหรบัหองปฏิบัติการตองไดรับการตรวจสอบทีเ่ชื่อถือไดและสอบเทียบสม่ําเสมอ   

(top-pan  และ  analytical)  (หัวขอที่  4.1.3) 

เครื่องปนแยกชนดิตัง้โตะ  (ชนดิไฟฟาหรือใชมือ)  สําหรับแยกตัวอยางเลือดและการสกัดดวย 

ตัวทําละลาย  (หัวขอที่  4.3.2) 

Vortex-mixer  หรือเครื่องมอืที่คลายกัน ทีเ่ขยาดวยวิธีกลหรือใชมือเขยา เชน  rotary mixer   

     (หัวขอที่  4.3.2) 

อางน้ํารอนและ heating block (ไฟฟา) 

ตะเกียงแอลกอฮอลหรือตะเกียงกาซบิวเทน  

ตูเย็นสําหรับเก็บตัวอยางหรอืสารมาตรฐาน  

เครื่องวัด pH  

ไปเปตตอัตโนมัตหิรือก่ึงอตัโนมตัิ ขนาดตาง ๆ  (หัวขอที่  4.1.3)  

กลองจุลทรรศน ชนดิ  polarizing  กําลังต่ํา 

เครื่องแกวสําหรับหองปฏิบัติการ  รวมทัง้เครื่องแกวสําหรับปรับปริมาตร  อุปกรณการทําความสะอาด  

(หัวขอที่  4.1.5)  

เครื่องผลติน้ําบริสุทธิ์เชงิเคมี   (หัวขอที่  4.1.4)  

อากาศอัดหรอืกาซไนโตรเจน 

ทินเลเยอรโครมาโตกราฟเพลต  หรือสถานที ่  อุปกรณสําหรับเตรียมเพลต (หัวขอที่  4.4.1)  

สถานที่ อุปกรณสําหรับแช (developing) และดูทนิเลเยอรโครมาโตแกรม รวมทัง้หลอดอัลตราไวโอเลต 

(254  นาโนเมตรและ  366 นาโนเมตร)  และตูดดูควัน (หัวขอที่  4.4.4)  

Single-beam  หรือ  dual-beam ultraviolet/visible spectrophotometer      และ cells ดวย  (หัวขอที่  

4.5.2) 

Conway microdiffusion apparatus  (หัวขอที่  4.3.3)  

แผนกระเบื้องหลุม  (Porcelain spotting tile)  (หัวขอที่  4.2)  

Modified Gutzeit apparatus  (หัวขอที่  6.6)  

 

 ทํานองเดียวกันชดุทดสอบทีใ่ชหลักการภูมิคุมกันวิเคราะห (immunoassay) ซ่ึงใชไมคอยยาก แต

อาจมีปญหาในการปฏิบัติเชน การแปลผล   ชดุทดสอบแบบนี้มีวัตถุประสงคแรกเพื่อติดตามการใชยา  

และการใชยาในทางที่ผดิ  จงึมีขอจํากัดเมือ่นํามาใชทางพิษวิทยาคลินิก 
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1.2   สารอางอิงและสารเคมี 
รายชื่อสารอางอิงและสารเคมีที่จําเปนสําหรับพิษวิทยาวิเคราะหข้ันพ้ืนฐานมีอยูในภาคผนวก 1 

เมื่อตองการผลการทดลองที่เชื่อถือได    ตองมีสารเคมทีี่คอนขางบรสิุทธิ์สําหรับเปนสารอางอิงมาตรฐาน  

แตไมจําเปนตองใชสารอางอิงที่มีความบริสุทธิ์มากๆ  และราคาแพงมากอยางที่ใชในการควบคุมคุม

ภาพของอุตสาหกรรมการผลิตยา ยาบางชนิดเชนบารบิทาล (barbital) คาเฟอีน (caffeine) กรดซาลิไซ

ลิก (salicylic acid) สารอนนิทรีย  สารอินทรียและตัวทําละลาย  ซึ่งเปนสารเคมีในหองปฏิบัติการและมี

ความบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งทีพ่อใชเปนสารมาตรฐาน หาซื้อไดไมยาก ยาควบคุมและเมทาบอไลต  

(metabolite) บางตัวปริมาณเล็กนอยอาจไดจาก  Narcotics Laboratory Section, United Nations 

Vienna International Centre, P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria 

ถึงแมเปนการยากที่จะมียา  สารกําจัดศตัรูพืชและสัตวและเมทาบอไลตของสารดงักลาวที่บริสุทธิ ์ 

แมในปรมิาณเล็กนอย (100 มิลลิกรัม - 1 กรัม) ก็ตาม   หองปฏิบัตกิารควรจดัหา รวบรวมไวเปนสาร

อางอิง  (ดูภาคผนวก 1)  โดยไมตองรอจนมีผูปวยจากสารพิษกอน   สารอางอิงดงักลาวเปนสิ่งที่มีคา  

ควรเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม เพื่อรกัษาความเสถียร ปองกันการสญูหาย ความปลอดภัยของสาร

เหลานั้นดวย  ถาไมสามารถหาสารที่บริสุทธิ์ได  อาจใชสารที่ใชในอุตสาหกรรมยาหรืออตุสาหกรรมอืน่ 

สกัดแยกเอาสารที่สนใจออกมาดวยตัวทําละลาย  และอยางนอยทําใหบริสุทธิ์เพียงพอสําหรับการตรวจ

วิเคราะหเชิงคุณภาพ  (ดหูัวขอที่  4.1.2) 

ถึงแมเครื่องมอืที่ตองการเพื่อใชในการทดสอบตางๆ ที่อธิบายในหนังสือเลมนี้จะคอนขางงายก็

ตาม  แตก็มีสารบางชนิดที่ไมคอยพบใชบอยในหองปฏิบัติการแตจําเปนตองมีสําหรับการทดสอบ

ดังกลาว  ดงันัน้ควรตรวจความเสถียรของสารเหลานีด้วย  และควรปฏิบัติตามขอควรระวังที่กลาวไวดวย 
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บทที่ 2 
พิษวิทยาวิเคราะหทางคลินิก 

 
นักพิษวิทยาวิเคราะหที่ไดรบัการอบรมมสีวนสําคัญในการรักษาผูปวยเนื่องจากพิษของยาหรือ

สารเคมี  ความรูในงานตรวจวิเคราะหจะเปนประโยชนเมื่อนักวิเคราะหมีความเขาใจในการวินิจฉัยและ

การรักษาผูปวย  ดังนั้นนักวิเคราะหจําเปนตองมคีวามรูเบื้องตนของเวชศาสตรฉุกเฉิน และ intensive 

care รวมทัง้การสื่อสารกับแพทย  ตลอดจนความรูทางดานเภสัชวิทยา  พิษวิทยา  และวิธีการเรงการ

กําจัดสารพิษออกจากรางกายและการใชสารแกพิษ  (antidote)   บทนี้ใหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน 

 
2.1   การวินิจฉัยการเกิดพิษเฉียบพลัน 
2.1.1  การวนิจิฉัย 

เมื่อสงสัยวาเกิดพิษแบบเฉียบพลัน  แพทยจําเปนตองถามหลายคําถามเพื่อประกอบการวินิจฉัย  

กรณีที่ผูปวยหมดสติ  สถานที่เกิดเหตุและขวดยาหรือภาชนะบรรจุอ่ืนหรือวัตถุอ่ืนทีพ่บในที่เกิดเหตุเปน

สิ่งสําคญัตอการวินิจฉัย  กรณีที่ผูปวยรูสกึตัว  แพทยจะถามคําถามเก่ียวกับสิ่งที่สงสัยวาเปนสารพิษที่

อาจมีอยูในบานหรือทีท่ํางาน  รวมทั้งสถานที่เกิดเหต ุ  ประวัติการรักษา (รวมทัง้การใชยาของผูปวย  

อาการปวยทางจิต)  อาชีพและงานอดิเรก  ซึ่งอาจชี้นําถึงสารพิษที่ไดรบั 

การตรวจรางกายผูปวย  อาจบอกถึงชนดิของสารพิษที่ไดรับ  อาการทางคลินิกของสารพิษแตละ

ชนดิที่พบบอยมีอยูในตารางที่  2  ตัวอยางเชน  การมรีูมานตาเทารูเข็ม (pin-point pupil) ภาวะหลั่ง

น้ําลายมาก(hypersalivation) กลั้นปสสาวะไมได(incontinence) และการกดการหายใจ(respiratory 

depression)  รวมกัน  อาจเนื่องจากการไดรับสารพิษที่เปนตัวยับย้ังโคลีนเอสเตอเรส  (cholinesterase 

inhibitor)  เชน  สารกําจัดศตัรูพืชและสัตวกลุมออรกาโนฟอสเฟต  (organophosphate)  ในบางกรณี

แนวปฏิบัติเชนนี้อาจมีขอจาํกัดได ถาไดรับสารพิษหลายชนิด  และสารพิษแตละชนดิมีกลไกการออก

ฤทธิ์ตางกัน  บางครั้งยาหลายชนิดมีผลตอรางกายอยางเดียวกันและบางครั้งอาการทางคลนิิกทีพ่บเปน

ผลตอเนื่องจากผลอื่น (secondary effects) เชน ภาวะขาดออกซิเจน (anoxia) ดังนั้น ถาผูปวยมาพบ

แพทยดวยอาการการหายใจถูกกด และรูมานตาเทารูเข็ม มีความเปนไปไดมากวาผูปวยไดรับสาร

จําพวกฝน เชน เดกซโตรโพรพอกซิพีน (dextropropoxyphene)  หรอืมอรฟน  (morphine)  แตถารูมาน

ตาขยาย  อาจเปนยานอนหลับกลุมอื่นเชน กลูเททิไมด (glutethimide)  หรือสมองถูกทําลายอาจ

เนื่องมาจากเลือดมีออกซิเจนนอยจากการหายใจถูกกด   
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ตารางท่ี 2 พิษเฉียบพลัน : อาการทางคลินิกเนื่องมาจากการไดรับสารพิษ 
 

อาการทางคลินิก    ชนิดของสารพิษ  

ระบบประสาทสวนกลาง  

ภาวะกลามเนื้อเสียสหการ Bromides, carbamazepine, ethanol, hypnotics/sedatives, 

     phenytoin, thallium  

โคมา  Alcohols, hypnotics/sedatives, opioids, tranquillizers, 

      many  other compounds  

ชัก  Amitriptyline and other tricyclic antidepressants,  

       orphenadrine, strychnine, theophylline  

ระบบทางเดินหายใจ  

กดการหายใจ  Alcohols, hypnotics/sedatives, opioids, tranquillizers,  

       many other compounds  

ปอดบวมน้ํา   Acetylsalicylic acid, chlorophenoxy herbicides, irritant  

       (non-cardiogenic) gases, opioids, organic solvents, 

         paraquat  

อาการหายใจเร็วแรง  Acetylsalicylic acid, ethylene glycol, hydroxybenzonitrile  

       herbicides, isoniazid, methanol, pentachlorophenol  

หัวใจและการไหลเวียนเลือด  

หัวใจเตนเร็ว   Anticholinergics, sympathomimetics  

หัวใจเตนชา    Cholinergics, β-blockers, digoxin, opioids  

ความดันเลือดสูง    Anticholinergics, sympathomimetics  

ความดันเลือดต่ํา  Ethanol, hypnotics/sedatives, opioids, tranquillizers, many  

       other compounds 

หัวใจเตนไมเปนจังหวะ β-blockers, chloroquine, cyanide, digoxin,  

       phenothiazines, quinidine, theophylline, tricyclic  

         antidepressants  

ตา  

มานตาหรี ่  Carbamate pesticides, opioids, organophosphorus  

       pesticides, phencyclidine, phenothiazines  

มานตาขยาย    Amfetamine, atropine, cocaine, tricyclic antidepressants 
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ตารางท่ี 2 (ตอ)  
 

อาการทางคลินิก    ชนิดของสารพิษ  
 

อาการตากระตุก    Carbamazepine, ethanol, phenytoin  

อุณหภูมิรางกาย  

ตัวรอนเกิน  Acetylsalicylic acid, dinitrophenol pesticides,  

       hydroxybenzonitrile herbicides, pentachlorophenol, 

       procainamide,  quinidine  

ตัวเย็นเกิน  Carbon monoxide, ethanol, hypnotics/sedatives, opioids,  

       phenothiazines, tricyclic antidepressants  

ผิวหนัง  ผม  และเล็บ  

สิว    Bromides, organochlorine pesticides  

ผมรวง    Thallium  

ระบบทางเดินอาหาร   

น้ําลายมาก    Cholinesterase inhibitors, strychnine  

ปากแหง   Atropine, opioids, phenothiazines, tricyclic  

        antidepressants  

ทองผูก    Lead, opioids, thallium  

ทองรวง    Arsenic, cholinesterase inhibitors, laxatives 

เลือดไหลในกระเพาะ  Acetylsalicylic acid, caustic compounds (strong acids/  

อาหาร/ลําไส   bases), coumarin anticoagulants, indometacin  

ตับถูกทําลาย  Amanita toxins, carbon tetrachloride, paracetamol,  

       phosphorus (white)  

ระบบทางเดินปสสาวะ  

ปสสาวะคั่ง    Atropine, opioids, tricyclic antidepressants  

กล้ันปสสาวะไมอยู    Carbamate pesticides, organophosphorus pesticides  

ไตวาย  Amanita toxins, cadmium, carbon tetrachloride,ethylene  

       glycol, mercury, paracetamol  
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การวินิจฉัยผูปวยตองพิจารณาประเดน็อืน่ดวยนอกจากการไดรับสารพิษ  เชน  โคมา  อาจเกิดขึ้น

จากหลายสาเหตนุอกจากการไดรับสารพิษเชนไดรบัอุบัติเหตุเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง 

(cerebrovascular)  หรือโรคเบาหวานทีค่วบคมุไมได กรณีเหลานี้ชี้ใหเหน็ถึงความสําคัญของการ

เรงดวนผลวิเคราะหทางชีวเคมีและทางโลหิตวิทยา (ดูบทที ่ 3)  ในที่สดุคือความเปนพิษจากสารพิษบาง

ชนดิอาจวินิจฉัยผิดไดโดยเฉพาะเมื่อผูปวยอยูในภาวะอาการระยะทาย ๆ เชน  ภาวะหัวใจหายใจหยุด 

(cardiorespiratory arrest) เนื่องจากไซยาไนด   ภาวะตับอับเสบเนื่องจาก คารบอนเตตราคลอไรด  

และพาราเซตามอล  เบาหวานเนื่องจากน้าํตาลในเลือดต่ํา  รวมทัง้เดก็เล็กที่ไดรับแอลกอฮอล ความรูสึก

สัมผัสเพี้ยน (paraesthesia)  เนื่องจากแทลเลียม  (thallium) ปอดอักเสบที่ลุกลาม (progressive 

pneumonitis)  เนื่องจากพาราควอทและไตวายเนื่องจากเอทิลีนไกลคอล  (ethylene glycol) 

 

2.1.2 จําแนกระดบัของโคมา 

การสูญเสียการรบัรู (โคมา) เปนอาการที่พบไดบอยเม่ือเกิดอาการพิษแบบเฉียบพลัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งถาไดรับสาร(ยา)ที่กดระบบประสาทสวนกลาง การจําแนกระดับของโคมาทาํไดโดยใชสเกลของ  

Edinburgh (ดตูารางที ่ 3)  การจําแนกระดับของโคมามีขอดีที่เปนประโยชนใชอธิบายเพื่อความเขาใจ

ตรงกันระหวางเจาหนาที่หองปฏิบัติการและหนวยขอมูลการไดรับสารพิษเพื่อคําแนะนํา 

 

ตารางท่ี 3  ระดับความรุนแรงของโคมาตาม Edinburgh Scale 
 

ระดับของโคมา อาการทางคลินิก  

1 ผูปวยงวงนอน  แตตอบสนองตอคําสั่ง  

2 ผูปวยไมรูสึกตัว  แตตอบสนองตอการกระตุนเพียงเล็กนอย  เชน  การเขยา  

และตะโกน  

3 ผูปวยไมรูสึกตัว  และตอบสนองเฉพาะสิ่งกระตุนทีท่ําใหเจ็บปวด  เชน  การถู

นวดกระดูกอก  

4 ผูปวยไมรูสึกตัว  และไมตอบสนองการกระตุนใดๆ ทั้งส้ิน 

  

2.2 การรกัษาอาการพษิเฉียบพลัน 
2.2.1 การปฏิบัติท่ัวไป 

เมื่อสงสัยวาเปนพิษแบบเฉียบพลัน  ควรรักษาตามอาการและพยุงอาการโดยไมตองรอผลการ

ตรวจจากหองปฏิบัติการ  ถาผูปวยไดรับสารพิษจากการหายใจควรเคลื่อนยายผูปวยออกจากสถานที่

เกิดเหตุ  ถาผูปวยไดรับสารพิษทางผิวหนงัควรถอดเสื้อผาทีป่นเปอนสารพิษและลางผิวหนังดวย

ของเหลวที่เหมาะสมซึ่งโดยมากก็คือน้ํา  ถาผูปวยที่เปนผูใหญเต็มวัยไดรับสารพิษโดยการกิน  ควรดูด
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ออกและลางทองเพื่อลดการดดูซึมสารพิษ  สําหรับผูปวยเด็กอาจใหยาน้ําไอพีคาคูนา (ipecacuanha 

(ipecac) syrup)  เพ่ือใหอาเจียน  หลังจากลางทองแลวควรใหถานกัมมันต (activated charcoal)  ใน

ขนาดมากพอไวในกระเพาะ ชวยลดการดดูซึมสารที่เหลือในกระเพาะอาหาร  มีการศึกษาวาการลาง

ทองและการทาํใหอาเจียนเพื่อปองกันการดูดซมึใหผลดีพอๆ กับการใหถานกัมมนัตเพียงหนึง่ครั้งหรือไม 

พบวาการใหถานกัมมันตมากกวาหนึ่งครั้งชวยเรงการกําจัดสารพิษบางชนดิไดดี  แตไมควรใหถานกัม

มันตทางปากหลังจากใหสารปองกันไปแลว  เชนเมื่อใหเมไทโอนีน (methionine)  หลังจากการไดรับยา

พาราเซตามอลเกินขนาด 

หลังจากนั้นแลว การดูแลแบบพยุงอาการเพียงอยางเดยีวผูปวยสวนมากสามารถกลับเปนปกติได 

ในรายที่เกิดอาการพิษรุนแรง ซึง่รวมถึงการไดรับยากันชักทางหลอดเลือดดําเชน ไดอะซีแพม  

(diazepam)  (ดู  benzodiazepines)  หรือโคลเมไทอะโซล  (clomethiazole) หรือยาตานภาวะหัว

ใจเตนเสียจังหวะ (antiarrhythmics)  เชน  ลิโดเคน (lidocaine)  ยาเหลานี้มักตรวจพบไดเมื่อมีการ

วิเคราะหทางพิษวิทยา   ลิโดเคนใชเปนยาชาเฉพาะที่ และมักพบในปสสาวะซ่ึงเปนผลมาจากการใชยา

ระหวางสวนทอปสสาวะ    ยาหรือสารเคมีอืน่ที่ใชขณะทําการตรวจรักษา  เชน  การเจาะไขสันหลงั  

(lumbar puncture) 

บางครั้งอาจตองใหการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงเชน  การใหสารแกพิษและการเรงกําจัดสารพิษ  

บางกรณีอาจรักษาไดหลังจากไดรับผลการตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยาหรือทราบชนดิของสารพิษมา

กอน  เพราะมคีวามเสี่ยงจากการรักษาดังกลาว โดยทั่วไปการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงนี้จะทําเมื่อทราบ

ชนดิและ/หรือปริมาณสารพิษแลว 

 

2.2.2 สารแกพิษ  หรือสารปองกัน  

สารพิษบางชนิดเทานัน้ทีมี่สารแกพิษหรอืสารปองกันสารพิษ  (ดูตารางที ่  4)  มีการถกเถียงกัน

มากในการใชสารแกพิษหรอืสารปองกันสารพิษ  เชน  การใชสารแกพิษหรอืสารปองกันสารพิษ  

เนื่องจากการไดรับไซยาไนด เพราะสารแกพิษหรือสารปองกันสารพษิเองก็มีความเปนพิษอยูในตัวเอง  

ซึ่งตองใชดวยความระมดัระวัง การที่ผูปวยไมตอบสนองตอการไดรับสารแกพิษชนิดใดชนดิหนึง่  ไมได

หมายความวาผูปวยไมไดรบัสารพิษกลุมนั้น ตัวอยางเชนนาลอกโซน  (naloxone)  ซึ่งเปนสารตานโอป

ออยด  (opioid) เชน มอรฟนและโคเดอีน จะทําใหฟนจากโคมาอยางสมบูรณและรวดเร็ว ยกเวนเมื่อใช

กับผูติดยาเสพติดจะทําใหเกิดอาการถอนยาเฉียบพลัน  ถาไดรบันาลอกโซนแลวไมมีการตอบสนอง

ไมไดหมายความวาไมรับสารประเภทฝน แตอาจเปนไปไดวายาประเภทอื่นที่ไมใชฝน  (non-opioid)  

เปนสาเหตุของโคมา  หรือไดรับนาลอกโซนนอยเกินไป หรือสมองถูกทําลายเพราะเลือดมีออกซิเจนนอย

จากระบบหัวใจหายใจหรือระบบหายใจหยุด  
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2.2.3  การรกัษาแบบเรงกาํจัดสารพิษ 
วิธีการเรงการกําจัดสารพิษออกจากระบบไหลเวียนของรางกายมี  4  วิธีคือ  (ก) การให

รับประทานถานกัมมันตซ้ํา ๆ  (ข) เรงการขับปสสาวะโดยการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดเบสของ

ปสสาวะ  (ค) การชําระเลือดผานเยื่อบุชองทอง (peritoneal dialysis) การชําระเลือดผานเยื่อบุไตเทียม 

(haemodialysis)  และ  (ง) ฮีโมเพอรฟวชั่น  (haemoperfusion) 

การเรงกําจัดสารตางๆ ออกจากระบบไหลเวียน เชน สารจําพวกบารบิทูเลต (barbiturates)  คาร

บามาซีพีน (carbamazepine) ควินนิ (quinine)  และทีโอฟลลีน  (theophylline)   (และอาจมีกลุมกรด

ซาลิไซลิกและอนุพันธ)  โดยการใหถานกัมมันตทางปาก  ทุกๆ 4-6  ชั่วโมงจนกระทั่งอาการทางคลนิิกดี

ข้ึน  และอาจใหยาถายรวมดวย  เพ่ือลดระยะเวลาการขับสารออกจากทางเดินอาหารซึ่งจะลดการดดูซึม

สารพิษกลับเขาไปอีก  วิธีนี้มีขอดีที่ไมเจ็บปวด  (noninvasive)  แตไดผลนอยลงสําหรับผูปวยที่ลาํไสอืด

เปนอัมพาต (paralytic ileus)   เนื่องจากการกินสารบางชนิด เชน ฟโนบารบิทาล ผูปวยที่ไมมีรีเฟล็กซ

ขยอน (gag reflex)  หรือผูปวยที่ไมคอยรูสึกตัวควรระมัดระวังการสําลักเขาปอด 

 
ตารางท่ี 4 สารแกพษิ หรอืสารปองกันสารพิษ ทีใ่ชในการรักษาความเปนพษิเฉียบพลันa 

สารแกพิษ สารพิษ  

Acetylcysteine Paracetamol  

Atropine Carbamate pesticides, organophosphorus pesticides  

Deferoxamine Aluminium, iron  

DMSA
b
 Antimony, arsenic, bismuth, cadmium, lead, mercury  

DMPS
c
 Copper, lead, mercury (elemental and inorganic)  

Ethanol Ethylene glycol, methanol  

Antigen-binding (Fab) Digoxin  

     antibody fragments 

Flumazenil Benzodiazepines 

Methionine Paracetamol  

Methylene blue Oxidizing agents (chlorates, nitrites, etc.)  

Naloxone Opioids (codeine, pethidine, morphine, etc.)  

Obidoxime chloride Organophosphorus pesticides (contraindicated with  

     (or pralidoxime iodide)      carbamate  pesticides) 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

 

สารแกพิษ สารพิษ  

Oxygen Carbon monoxide, cyanide  

Physostigmine Atropine  

Phytomenadione  Coumarin anticoagulants, indanedione anticoagulants  

(vitamin K1)  

Potassium Theophylline, barium  

Protamine sulfate Heparin 

Prussian blue
d
 Thallium  

Pyridoxine (vitamin B6) Isoniazid  

Sodium calcium edetate Lead, zinc  

a  = Information on specific antidotes is given in the IPCS/CES Evaluation of Antidotes Series; see  

Bibliography,   p. 260 

b  = Dimercaptosuccinic acid 

c = Dimercaptopropanesulfonate 

d  =  Potassium ferrihexacyanoferrate 

 

วัตถุประสงคของการขับปสสาวะคือเรงการกําจัดสารพิษออกทางปสสาวะ  โดยการเพิ่มปรมิาณ

ปสสาวะตอครัง้  ซึ่งทําโดยการใหของเหลวที่เหมาะสมทางหลอดเลือดดาํ  ปจจุบันการขับปสสาวะมักทํา

ควบคูกับการเปลี่ยนแปลง pH ของปสสาวะ  การกําจัดทางไตของสารทีมี่ความเปนกรดออน  เชน สาร

กําจัดวัชพืชคลอโรฟนอกซี (chlorophenoxy) และกลุมซาลิไซเลตอาจทําใหเพิ่มข้ึนไดโดยการให

โซเดียมไบคารบอเนตทางหลอดเลือดดํา วิธีนี้ยังชวยปองกันไมใหเกิดความเปนพิษทั้งระบบดวยโดย

แยกเอาสารพิษมาอยูในสวนที่เปนของเหลวเชน เลือด การทําใหรางกายมีความเปนดางมีประสิทธิภาพ

เทาเทียมกับการเรงขับปสสาวะที่ทําใหเปนดางพรอมกัน  และยังมีขอดีกวาที่ลดความเส่ียงตออาการ

แทรกซอนจากการมีของเหลวมากเกินไป  เชนรบกวนสมดุลของเกลือแร  สมองหรือปอดบวมน้ํา 

(pulmonary oedema)   อยางไรก็ตาม คา pK ของสารพิษควรเหมาะสมตอการกําจัดออกทางไตโดย

การเปลี่ยนแปลง pH ของปสสาวะในชวงสรรีวิทยาปกติเทานั้น  ควรมีการตรวจตดิตาม pH ของ

ปสสาวะเพื่อใหแนใจวาถึงคาที่ตองการ  ถึงแมเคยคดิวาการทําใหปสสาวะเปนกรดเรงการขับสารที่เปน

เบสออนเชน แอมเฟตามีน โพรไซคลิดนี (procyclidine) และควินนิ  แตปจจุบันไมเปนที่ยอมรับกันแลว 
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การแยกสารผานเย่ือ (dialysis) และฮีโมเพอรฟวชั่น เปนการแยกเอาสารออกจากระบบไหลเวียน

โดยตรง ในการชําระเลือดผานเยื่อ ใหเลือดผานเยื่อซึ่งสัมผัสกับสวนที่เปนของเหลวในไตเทียม ขณะที่

การแยกสารผานเย่ือทางหนาทองใชวิธีซึมซาบ (infuse) ของเหลวที่เหมาะสมเขาไปในชองทอง หลังจาก

นั้น 2-4 ชั่วโมง จึงระบายของเหลวนัน้ออก ในการทําฮีโมเพอรฟวชั่น เลอืดถูกสูบผานวัสดุดดูซับ (เคลือบ

ดวยถานกัมมันตหรือเรซินชนิดแอมเบอรไลท เอกซเอด-ี4 (amberlite XAD-4) การชําระเลือดผานเยื่อ

นิยมใชเมื่อสารทีต่องการแยกละลายไดในน้ํา เชน เอทานอล และฮีโมเพอรฟวชั่นนิยมใชกับสารที่ละลาย

ไดดีในไขมันเชน บารบิทูเรตกลุมที่ออกฤทธิ์สั้น ซึ่งมีสัมพรรคภาพดกัีบถานกัมมันต หรือเรซนิชนิดแอม

เบอรไลท เอกซเอดี-4 การตัดสินใจเลือกใชวิธีใดควรขึ้นอยูกับสภาวะทางคลนิิกของผูปวย ลักษณะ

สมบัติและความเขมขนของสารพิษในพลาสมา ทั้งการชําระเลือดผานเย่ือและฮีโมเพอรฟวชั่นใหผลดี

เฉพาะเมื่อสารพิษมีปริมาตรการกระจายนอย  เชนปริมาตรการกระจายสัมพัทธนอยกวา 5 ลิตร/กิโลกรัม 
 

2.3   บทบาทของหองปฏิบติัการพษิวิทยาคลินิก 
ผูปวยที่ไดรับสารพิษสวนมากจะไดรับการรักษาอยางถูกตองเพียงอาศัยผลปฏิบัติการทางชีวเคมี

คลินิกและโลหิตวิทยา กรณีเหลานี้เปนจริงโดยเฉพาะเมื่อไมมีขอสงสัยที่เกี่ยวกับสารพิษและผลการ

วิเคราะหเชิงปริมาณไมมีผลตอการรักษา  งานตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยามีประโยชนในกรณทีี่ไม

สามารถวินิจฉัยไดวาอาการเปนพิษเกิดจากสารชนิดใดและตองการใหสารแกพิษ  หรือสารปองกันหรือ

รักษาโดยการเรงการกําจัด  นักวิเคราะหทีเ่กี่ยวของกับการไดรับสารพิษแบงงานวิเคราะหออกเปนสวนๆ 

ไดเปนขั้นกอนการวิเคราะห   ขั้นการวิเคราะหและขั้นหลังการวิเคราะห  (ดูตารางที ่ 5) 
 

ตารางท่ี 5  ขั้นตอนในการสอบสวนทางพิษวทิยาวิเคราะห 
 

ขั้นตอนที่ การดําเนินการ  

ขั้นกอนการวิเคราะห 

1 จัดการใหไดรายละเอียดของการรับรักษา  รวมทั้งหลักฐานแวดลอมของการเกิดพิษ

และผลทาง ชวีเคมีและโลหิตวิทยา  (ดู บทที่  3)  

2 จัดการใหไดประวัติทางการแพทยของผูปวย  และถาทําไดควรทําใหแนใจวาไดรับ

ตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับตรวจวิเคราะห  และจัดลําดับความสําคัญการตรวจ

วิเคราะห  

ขั้นวิเคราะห 

3 ตรวจวิเคราะหตามที่ตกลงกันแลว 

ขั้นหลังการวิเคราะห 

4 แปลผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแพทยผูรักษาผูปวย  

5                           ตรวจวิเคราะหเพิ่มเติมโดยใชตัวอยางเดิมหรือตัวอยางใหมถาจําเปน  
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ตารางท่ี 6 การแปลผลของการตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยาฉุกเฉิน 
 

สารพิษ ความเขมขนที่ทําใหเกิดพษิรายแรง a  การรกัษา  

1. การรักษาเชิงปองกัน  

Paracetamol 200 มิลลิกรัม/ลิตร หลังจากกิน 

  แลว  4  ชั่วโมง   อะซิทิลซีสเทอีนหรือเมไทโอนีน 

 30 มิลลิกรัม/ลิตร หลังจากกิน           

  แลว  15  ชั่วโมง     

Methanol 0.5 กรัม/ลิตร   เอทานอล  

Ethylene glycol 0.5 กรัม/ลิตร    

Thallium 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ปสสาวะ)   Prussian blueb  

2. การรักษาโดยวิธีคีเลชัน่    

Iron 5 มิลลิกรัม/ลิตร (ซีรัม)   ดีเฟอโรซามีน 

Aluminium 50-250 ไมโครกรัม/ลิตร (ซีรมั)   

lead 1 มิลลิกรัม/ลิตร (whole blood  ผูใหญ) DMSAc/ DMPSd/ 

        Sodium calcium edetate 

Cadmium 20  ไมโครกรมั/ลิตร (whole blood)  DMSA  

Mercury 100 ไมโครกรมั/ลิตร (whole blood)  DMSA/DMPS  

Arsenic 200 ไมโครกรมั/ลิตร (whole blood)  DMSA  

3.  การรักษาโดยการเรงการกําจัด 

Acetylsalicylic acid  900 มิลลิกรัม/ลิตร  

(as salicylate)     หลังจากกินแลว  6  ชั่วโมง  หรือ  

 450 มิลลิกรัม/ลิตร  

     หลังจากกินแลว  24  ชั่วโมง ขับปสสาวะในสภาพที่เปน 

Phenobarbital 200 มิลลิกรัม/ลิตร    ดาง 

Barbital 300 มิลลิกรัม/ลิตร  

Chlorophenoxy  500 มิลลิกรัม/ลิตร  

    herbicides  
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 
 

สารพิษ ความเขมขนที่ทําใหเกิดพษิรายแรง a  การรกัษา  

Ethanol 5 กรัม/ลิตร  

Methanol 0.5 กรัม/ลิตร  

Ethylene glycol 0.5 กรัม/ลิตร       การชําระเลือดผานเยื่อบุชองทอง 

Phenobarbital 200 มิลลิกรัม/ลิตร   ทองหรือการชาํระเลือดผาน

Barbital 300 มิลลิกรัม/ลิตร   เยื่อ 

Acetylsalicylic acid  900 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเวลา  6  ชั่วโมง,     

    (as salicylate) 450 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเวลา  24 ชั่วโมง  

Lithium 14 มิลลิกรัม/ลิตร   

Phenobarbital 100 มิลลิกรัม/ลิตร    

Barbital 200 มิลลิกรัม/ลิตร   ฮีโมเพอรฟวชั่นดวยถาน 

Other barbiturates  50 มิลลิกรัม/ลิตร   กัมมันต 

Theophylline 100 มิลลิกรัม/ลิตร  

a  = ในพลาสมา  ถาไมระบุ 

b  = Potassium ferrihexacyanoferrate  

c  = Dimercaptosuccinic acid 

d = Dimercaptopropanesulfonate 

 

แนวปฏิบัติในการเก็บตัวอยาง  การขนสง และการเก็บรักษาตัวอยางสําหรับการตรวจวิเคราะหให

เหมาะสมกับกรณีไดใหไวในบทที่ 5 และในแตละเรื่อง (บทที่ 6) การตรวจชนดิและกลุมของสารพิษที่

สงสัยวาผูปวยไดรับพิษ  รวมทัง้วิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจะใหการรักษากอนที่จะจําแนกระดับ

โคมา   

สุดทายตองพยายามเทียบเคียงผลที่ไดจากหองปฏิบัติการกับอาการทางคลินิกที่ปรากฎ ซึ่งตอง

อาศัยความรูถึงสารพิษที่ทําใหเกิดผลทางพิษวิทยา (ดตูารางที่  2)  ขอมูลเพิ่มเติมของสารพิษแตละชนดิ

และอาการทางคลนิิกมีรายละเอียดอยูในบทที ่  6  และในหนงัสือพิษวิทยาคลินิกที่มีอยูในบรรณานุกรม  

ในบางกรณีทีก่ารรักษาขึ้นอยูกับผลวิเคราะหของการวิเคราะหทางพิษวิทยาซึ่งไดใหไวในตารางที่ 6  
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บทที่  3   

ผลการตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยาคลินิก 

 

ผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการมีประโยชนในการวินิจฉัยการไดรับสารพิษชนดิ

เฉียบพลันและประเมินเพื่อพยากรณ สิ่งที่กลาวถึงในทีน่ี้ (ซึ่งกลาวไวในตารางที ่7) นาจะมีประโยชนมาก

ที่สุด ถึงแมวาเฉพาะหองปฏิบัติการขนาดใหญเทานัน้ที่จะทําไดหมดทกุอยางเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน การสง

ตรวจวิเคราะหที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนัน้  ข้ึนอยูกับอาการทางคลนิกิของผูปวย  หลักฐานกรณแีวดลอม

ของความเปนพิษ และประวัติการรักษาของผูปวย  หนังสือเลมนี้จะไมกลาวถึงการตรวจวิเคราะหเพื่อ

ตดิตามการรักษาแบบพยุงอาการ  ซึง่รายละเอียดดังกลาวอาจติดตามไดจากหนังสือเคมคีลินิกทั่วไป  

(ดูบรรณานุกรมหนา 260) 

 

3.1 การทดสอบทางชวีเคมี 

3.1.1  ระดับนํ้าตาลในเลือด 

ภาวะเลือดมีน้าํตาลนอยมักเปนผลจากการไดรับยาลดน้าํตาลในเลือดเกินขนาดไมวาจะเปน

อินซูลิน (insulin)ยากลุมซัลโฟนิลยูเรีย (sulfonylurea) เชน  โทลบูทาไมด (tolbutamide) หรือยาลด

น้ําตาลในเลือดกลุมอื่นๆ  ภาวะเลือดมีน้าํตาลนอยนี้ยังอาจทําใหเกิดความเปนพิษรุนแรงซับซอน เมื่อ

ไดรับสารบางชนดิเขาไปดวย เชน    เกลือของเหล็ก  ราบางชนดิ  กรดอะซทิิลซาลิไซลิก เอทานอล 

(โดยเฉพาะในเด็กหรือผูใหญที่อดอาหาร) และพาราเซตามอลถามีภาวะตับวายตามมา ไฮโปไกลซิน 

(Hypoglycin)เปนสารที่ทําใหเกิดภาวะเลือดมนี้ําตาลนอย ที่มีฤทธิร์ุนแรงพบในผลดิบของ  ackee  

(Blighia  sapida)  และเปนสาเหตุสําคญัของการปวยที่เรียกวา Jamaican vomiting sickness สวน

ภาวะเลือดมีน้าํตาลเกินพบไดนอยกวา เชนมีรายงานการเกิดพิษจากการไดรับกรดอะซทิิลซาลิไซลิก 

ซาลบูทามอล (salbutamol)  หรือ  ทโีอฟลลีน (theophylline)  เกินขนาด 

 

3.1.2  เกลือแร  กาซในเลือด และ pH 

 การไดรับยานอนหลับ  ยาระงับประสาท ยารักษาโรคจติ  หรือยาในกลุมฝนเกินขนาด  มักทําให

เกิดภาวะเลือดมีออกซิเจนนอย และ  respiratory acidosis  หากไดรับการรักษาที่ไมถูกตองอาจทําให

เกิดภาวะแทรกซอนของ mixed acid-base และเมทาบอลิกเอซิโดซีส  ตรงกันขามการไดรับยากลุมซาลิ

ไซเลต (salicylates)  เชน  กรดอะซทิิลซาลิไซลิก ซึ่งตอนแรกทําใหเกิดภาวะระบายลมหายใจเกิน 

(hyperventilation)  และ  respiratory alkalosis  และตอมาอาจทําใหเกิด  mixed metabolic acidosis  

และเลือดมีโปแตสเซียมต่ํา (hypokalaemia) เปนลักษณะเฉพาะของความเปนพิษรุนแรงที่เกิดขึ้น ภาวะ

เมทาบอลิกเอซิโดซีส และเลือดมีโปแตสเซียมต่ํายังพบไดเมื่อไดรับทโีอฟลลีนและซาลบูทามอลเกิน
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ขนาด อาการพิษเฉียบพลันของการไดรบัแบเรียมทําใหเลือดมีโปแตสเซียมต่ําในขณะที่  อาการพิษ

เฉียบพลันจากการไดรับดิจอกซิน (digoxin)  เกินขนาดทําใหเลือดมีโปแตสเซียมเกิน (hyperkalaemia) 

สารพิษหรือสารเมทาบอไลตซึ่งยับย้ัง intermediary metabolism ข้ันตอนสําคญัๆ มักทําใหเกิดเม

ทาบอลิกเอซิโดซีส เนื่องจากการสะสมกรดอินทรียโดยเฉพาะแลกเทต (lactate) ในกรณทีี่เกิดพิษข้ัน

รุนแรง เวลาเริ่มเกิดเมทาบอลิกเอซิโดซีสอาจรวดเร็วมาก  และการรักษาเพื่อแกไขอาการอยางรวดเร็ว

เปนสิ่งสําคญัยิ่ง การวัดระดบัความแตกตางของประจุลบในซีรมัหรือพลาสมา (anion gap)  จะชวยแยก

ความแตกตางระหวางความเปนพิษจากเมทาบอลิกเอซิโดซีส ออกจากการสูญเสยีไบคารบอเนตทาง

อุจจาระหรือปสสาวะซึ่งไมเปนพิษ คาความแตกตางของประจุลบในเลือด คํานวณไดจากความแตกตาง

ระหวางความเขมขนของโซเดียมและผลรวมความเขมขนของคลอไรดและไบคารบอเนต ระดบัปกติมี

คาประมาณ 10 มิลลิโมล/ลิตร  และมีความแปรผันตามกับผลรวมความเขมขนของโปแตสเซียม   

แคลเซียมและแมกเนเซียมในพลาสมา  

เมื่อเกิดเมทาบอลิกเอซิโดซสี ที่ไมเปนพษิ  คานี้เปลีย่นแปลงนอย แตเมทาบอลิกเอซิโดซีส ที่มี

ความเปนพิษอยางรุนแรงเนือ่งจากการไดรับ  สารพิษคารบอนมอนอกไซด  ไซยาไนด เอทิลีนไกลคอล 

เมทานอล   ฟลูโอโรอะซีเตต (fluoroacetates) พาราลดีไฮด (paraldehyde) หรือกรดอะซทีิลซาลิไซลิก 

คา anion gap นี้อาจมากกวา 15 มิลลิโมล/ลิตร เมทาบอลิกเอซิโดซีส ยังอาจเกิดความเปนพิษอยาง

รุนแรงไดเนื่องจากไอรอน เอทานอล พาราเซตามอล ไอโซไนเอซิด เฟนฟอรมิน (phenformin) และทีโอ

ฟลลีน 
 

ตารางท่ี  7  การทดสอบทางหองปฏบัิติการท่ีอาจมีประโยชนสําหรับพษิวิทยาคลินิก 

ของเหลว การทดสอบเชิงคุณภาพ  การทดสอบเชิงปริมาณ  

ปสสาวะ สี  (haematuria, myoglobinuria)  ความหนาแนนสัมพัทธ 

 กล่ิน  pH 

 ความขุน 

 ผลึกในปสสาวะ 

เลือด สี   pCO2, pO2, pH 

 (oxygenation)  กลูโคส 

    Prothrombin time 

    คารบอกซีฮีโมโกลบิน 
     



  16 

ตารางท่ี  7  (ตอ) 

ของเหลว การทดสอบเชิงคุณภาพ  การทดสอบเชิงปริมาณ  

    เมทฮีโมโกลบิน 

    Erythrocyte volume fraction (haematocrit) 

    จํานวนเมด็เลือดขาว 

    จํานวนเกล็ดเลือด  

พลาสมา ไขมันในเลือด  บิลิรูบิน 

 (Lipaemia)  เกลือแร (Na+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3
-) 

    แลกเทต 

    ออสโมลาริต ี

    เอนไซมในพลาสมา
a
 

    โคลีนเอสเตอเรส  
a =   แลกเทตดีไฮโดรจีเนส (lactate dehydrogenase)  แอสพารเทตอะมิโนทรานสเฟอเรส(aspartate 

aminotransferase) อะลานีนอะมิโนทรานสเฟอเรส (alamine  aminotransferase) 

  ครีอะตีนไคเนส (creatine kinase) 

 

ความผิดปกตขิองสภาพความเปนกรด-เบสหรือเกลือแรนี้อาจเกิดขึน้ดวยเหตุผลหลายประการ 

ความผิดปกตดิังกลาวบางกรณีอาจตดิตามและประเมินผลไดงาย แตบางกรณีอาจซับซอนได การ

ประเมนิผลคาที่วัดไดเปนระยะๆใหถูกตองตองทราบรายละเอียดการรกัษาที่ใหผูปวยดวย ภาวะโปแต

สเซียมหรือโซเดียมในเลือดสงูอาจเกิดจากแพทยทํา เพราะใหเกลือโปแตสเซียมหรอืโซเดียมเกินขนาด

โดยเจตนาหรอือุบัติเหตุได ผลที่ตามมาของการเสียสมดุลเกลือแรอาจเกิดจากหลายปจจัย เชน รางกาย

เสียน้ํามาก สภาพการทํางานของไต การเปล่ียนแปลงเมทาบอลิซึม รวมกันของโซเดียม  แคลเซียม  แมก

เนเซียม  คลอไรดและฟอสเฟต    ซึง่ภาวะโซเดียมในเลือดต่ําอาจเกิดจากหลายสาเหต ุ รวมทั้ง water 

intoxication การสูญเสียโซเดียม หรือความผิดปกติของการขับน้ําของไต สวนภาวะแคลเซียมในเลือดต่ํา 

อาจเกิดจากความเปนพิษเนื่องจากเอทิลีนไกลคอล  เพราะกรดออกซาลิกไปแยกจับ (sequestration) 

แคลเซียมไว 
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3.1.3  ออสโมลาลิตีของพลาสมา   
คาปกติของออสโมลาลิตีของพลาสมา (280-295 mOsm/kg) สวนใหญขึ้นกับโซเดยีม  ยูเรียและ

กลูโคส  ถาคาดงักลาวมากผิดปกติ (>310 mOsm/kg)  อาจเนื่องจากพยาธิสภาพบางสภาพเชน  

โปรตีนในเลือดสูง หรือ  การเสียน้ําอยางรุนแรง  ซึง่มีผลทําใหสดัสวนของระดบัน้ําในพลาสมาลดลง  

อยางไรก็ตามออสโมลาลิตีของพลาสมาอาจเพิ่มข้ึนมาก  จากการดูดซมึสารพษิเชิงออสโมซสีเขาไป   

(โดยเฉพาะเมทานอล  เอทานอลหรือโพรเพน-2-ออล) ในปรมิาณคอนขางมาก เอทิลีนไกลคอล อะซีโตน

และสารอินทรยีบางชนิดที่มีมวลโมเลกุลสัมพัทธคอนขางนอย มีฤทธิ์ออสโมซีสแรงดวย (ดตูารางที ่ 8) 

 

ตารางท่ี  8  ผลของสารพิษที่พบทัว่ไปบางชนิดตอออสโมลาลิตีของพลาสมา 
 

สารพิษ       การเพิ่มพลาสมาออสโมลาลิตี        ความเขมขนของสาร (กรัม/ลิตร)ที่เพิ่ม 
       (mOsm/kg)  ตอ  0.01 กรัม/ลิตร       พลาสมาออสโมลาลิตี  1 mOsm/kg 

อะซิโตน            0.18                                   0.055  

เอทานอล            0.22                                   0.046  

เอทิลีนไกลคอล            0.20                                   0.050  

เมทานอล            0.34                                   0.029  

โพรเพน-2-ออล            0.17                                   0.059  

 

ถึงแมวาการวัดคาออสโมลาลิตีของพลาสมา จะมีประโยชนอยางมากแตการแปลผลเปนเรื่องไม

งายนัก ตัวอยางเชน อาจเกิด secondary dehydration จากการไดรับ สารกลุมซาลิไซเลตเกินขนาดหรือ

การไดรับเอทานอลรวมกับสารที่เปน osmotic อยางแรง  หรือการรกัษาที่ให sugar alcohols (mannitol, 

sorbitol) ปริมาณมากหรือตาํรับที่มีกลีเซอรอล (glycerol)  หรือโพรไพลีนไกลคอล (propylene glycol) 

ทางปากหรือวิธีฉีด 

 

3.1.4  เอนไซมในพลาสมา 
อาการช็อก  โคมาและชัก  มักเกิดขึ้นพรอมๆ กันกับการทํางานของเอนไซมที่ไมเฉพาะเจาะจง

เพิ่มข้ึนในพลาสมาหรือซรีัมเชน  แลกเทตดีไฮโดรจีเนส  แอสพาริเทตอะมิโนทรานสเฟอเรส   หรอื อะ

ลานีอะมิโนทรานสเฟอเรส  ที่ใชเปนตัววัดความเสียหายของอวัยวะหลักที่สําคัญ  โดยทั่วไปการทํางาน

จะเพิ่มข้ึน 2-3 วัน และลดลงอยางชาๆ จนสูคาปกติ การเปล่ียนแปลงดังกลาวมีความสําคัญเพียง

เล็กนอยตอการวินิจฉัยโรคหรือการทํานายอาการของโรค 

การทํางานของเอนไซมของตับในพลาสมาอาจสูงขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากไดรับสารพิษ ซึ่งทําให

เนื้อตบัตายเฉพาะสวน โดยเฉพาะ  พาราเซตามอล  คารบอนเตตราคลอไรดและเกลือของคอปเปอร 



  18 

และใชเวลาหลายสัปดาหในการกลับเขาสูภาวะปกติ        นอกจากนี้แลวการทํางานของเอนไซมอะมิโน

ทรานสเฟอเรสในพลาสมาอาจสูงกวาระดับปกติในผูปวยที่รักษาแบบเรื้อรังดวยยาวาลโพรอิกเอซิด  

valproic acid  และอาจเปนพิษตอตับอยางรุนแรงในผูปวยบางราย    ผูที่ดืม่สรุาเปนเวลานานมักพบ

การทํางานของเอนไซมแกมมากลูตามิลทรานสเฟอเรสในพลาสมาเพิ่มข้ึน   

เมื่อเกิดอาการพิษอยางรุนแรงมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีอาการโคมา ชัก  หรือช็อกรวมดวย

เปนเวลานาน ผูปวยอาจมีอาการบาดเจ็บของกลามเนื้อโดยไมมีหรือมีอาการทางคลินิกรวมกับ 

rhabdomyolysis และการจับเปนลิ่มกระจายทั่วไปในหลอดเลือด (disseminated intravascular 

coagulation)  ซึ่งอาการดังกลาวอาจพบในผูปวยที่ใชยาที่ออกฤทธิ์ตอจติและประสาทในทางที่ผิดโดย

วิธีการฉีดเปนเวลานาน Rhabdomyolysis ที่เหน็ไดชัดเจนมีลักษณะเฉพาะคือมีการทํางานของ

เอนไซมอัลโดเลส (aldolase) หรือครีอะตนีไคเนสเพิ่มข้ึนพรอมกับมี myoglobinuria ซึ่งตรวจโดยใช o-

toluidine-based reagent  หรือแถบทดสอบทําใหทราบวาไมมีอาการปสสาวะเปนเลือด    ในกรณีทีเ่กิด

อาการพิษอยางรุนแรง เชนไดรับสตริกนนิ เมื่อตรวจพบ  myoglobinuria เกิดพรอมกับที่ระดับความ

เขมขนโปแตสเซียม กรดยรูิก และฟอสเฟตในซรีัมหรือพลาสมาสูง  บงชี้ถึงการเกิดภาวะไตวาย

เฉียบพลัน 

 

3.1.5 การทาํงานของโคลีนเอสเตอเรส   

ความเปนพิษทั่วรางกายของสารกําจัดศตัรูพืชและสัตวกลุมคารบาเมตและออรกาโนฟอสฟอรัส

สวนใหญเกิดจากการยับย้ังเอนไซมอะซทิลิโคลนีเอสเตอเรสในจดุประสานประสาท  (nerve synapses) 

เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสถูกสรางทีต่ับและสงเขาไปในพลาสมา  แตการยับย้ังเอนไซมโคลนีเอสเตอเรส

ในพลาสมาคาดวาไมมีความสําคัญทางสรีรวทิยา เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสและเอนไซมอะซทิิลโคลีนเอส

เตอเรสไมใชเอนไซมตัวเดียวกัน  เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในพลาสมาอาจถูกยับย้ังไดเกือบทั้งหมด 

ในขณะที่เอนไซมอะซิทิลโคลีนเอสเตอเรสในเมด็เลือดแดงถูกยับย้ังเพียง 50% การยับย้ังเอนไซมที่

ตางกันเชนนี้ข้ึนอยูกับชนิดของสาร    บริเวณทีมี่การดดูซมึและยังขึ้นอยูกับวาไดรับสมัผัสแบบเฉียบพลัน  

เรื้อรังหรือเฉียบพลันและตอมาเรื้อรงั ย่ิงกวานั้นอัตราการกลับคนืการยับย้ังโคลีนเอสเตอเรสยังขึ้นอยูกับ

วาถูกยับย้ังดวยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตวกลุมคารบาเมตหรือออรกาโนฟอสฟอรัส 

ในทางปฏิบัติเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในพลาสมาเปนดัชนีชี้วัดที่มีประโยชนตอการไดรับสารกลุม

คารบาเมตหรอืออรกาโนฟอสฟอรัส เมื่อการทํางานของเอนไซมโคลนีเอสเตอเรสในพลาสมาเปนปกติก็

ตดัออกไปไดวาความเปนพิษแบบเฉียบพลันที่เกดิขึ้นไมไดเกิดจากสารเหลานี้ เปนการยากที่จะตดัสินวา

ระดับเอนไซมที่ต่ํานัน้เนื่องจากการไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวหรือมีสาเหตจุากสรีรวิทยา   

เภสัชวิทยาหรือพันธุกรรม   หลายกรณีการตรวจพบสารพิษหรือเมทาบอไลตในของเหลวในรางกายชวย

วินิจฉัยได แตวิธีงายๆ ที่มีในขณะนี้มีความไวไมเพียงพอในการตรวจวิเคราะห (ดหูวัขอที่ 6.19และ6.80) 

ทางเลือกอื่นคอือาจเติมพราลิดอกซิม (pralidoxime) ซึ่งเปนสารแกพิษ สารกําจัดแมลงกลุม
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ออรกาโนฟอสฟอรัส  (ดตูารางที่  4)  ลงในพลาสมาหรอืซีรัมของผูปวยที่อยูในหลอดทดลอง  (หัวขอที่  

6.30)  พราลิดอกซิมตานฤทธิ์สารออรกาโนฟอสฟอรัสที่ยับย้ังเอนไซมโคลนีเอสเตอเรส  ดังนัน้ถาการ

ทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในตัวอยางที่เติมพราลิดอกซิมยังคงเดมิ แตถูกยับย้ังในตัวอยางที่

ไมไดเตมิพราลิดอกซิม แสดงวามีสารออรกาโนฟอสฟอรัสในตัวอยาง 

การทํางานของเอนไซมอะซทิิลโคลีนเอสเตอเรสในเม็ดเลือดแดงก็วัดไดเชนกัน แตเอนไซมนี้จับตดิ

กับเย่ือเซลล  (membrane-bound)  และการทํางานขึ้นอยูกับวิธีการละลายเอนไซมออกจากเยื่อเซลล

และแยกออกจากเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในพลาสมา  ในขณะนี้ยังไมมีวิธีมาตรฐานของวิธดีังกลาว  

การทํางานของเอนไซมอะซทิิลโคลีนเอสเตอเรสในเม็ดเลือดแดงขึ้นอยูกับอัตราการสรางเมด็เลือดแดง 

(erythropoiesis) เม็ดเลือดแดงที่สรางขึน้ใหมจะมีการทํางานของเอนไซมสูง และลดลงตามเวลาที่ผาน

ไป จะเหน็ไดวาการทํางานของเอนไซมอะซิทิลโคลนีเอสเตอเรสขึน้อยูกับทั้งจํานวนและอายุของเซลล 

อยางไรก็ตามการที่ระดบัเอนไซมทัง้สองมคีาต่ําลง  เปนการแสดงอยางชัดเจนวาไดรับพิษจากสารกําจัด

ศตัรูพืชและสัตวกลุมออรกาโนฟอสฟอรัสหรือคารบาเมต 

 

3.2 การตรวจทางโลหิตวิทยา 
3.2.1 การจับเปนล่ิมเลือด 

โปรทรอมบินไทม (Prothrombin time) ที่ยาวนานขึ้นเปนดชันีชี้วดัทีสํ่าคัญที่แสดงสภาวะตับถูก

ทําลายกอนตวัชี้วัดอื่นเนื่องจากชีวพิษที่เกิดขึ้น เชน  พาราเซตามอล  สําหรบัโปรทรอมบินไทม และคา

ตางๆ ที่แสดงถึงการจับตัวเปนล่ิมเลือด  มักผิดปกติเมื่อเกิดอาการพิษเฉียบพลันจากสารกําจัดสัตวฟน

แทะ เชนคมูาริน  (coumarin)  (สารตานการจับตัวเปนลิ่มเลือด)  หรอืการไดรับยาเฮพาริน (heparin) 

หรือยากันเลือดเปนลิ่มอื่นๆเกินขนาด เมื่อเกิดพยาธิของการจับเปนลิ่ม (coagulopathies) อาจเกิดจาก

ผลขางเคียงของการรักษาดวยยาปฏิชีวนะก็ได การจับเปนลิ่มกระจายทั่วไปในหลอดเลือดพรอมกับ  

rhabdomyolysis   ในรายที่เกิดอาการพิษอยางรุนแรง (เกิดโคมาเปนระยะเวลานาน ชัก ช็อก) นั้นได

กลาวไวแลว (หัวขอที่ 3.1.4) 

 

3.2.2 คารบอกซีฮีโมโกลบินและเมทฮีโมโกลบิน  

การวัดระดับคารบอกซีฮีโมโกลบินในเลือดใชบงชี้ถึงความรนุแรงของความเปนพิษเฉียบพลันของ

คารบอนมอนอกไซด  หรือการไดรับไดคลอโรมีเทนเรื้อรงั  แตคารบอกซีฮีโมโกลบินจะแยกออกจากกันได

อยางรวดเร็วเมื่อผูปวยถูกเคลื่อนยายจากสถานที่ที่ปนเปอนดวยคารบอนมอนอกไซด ถึงกระนั้นก็ตาม

ความเขมขนของคารบอกซีฮีโมโกลบินในเลือดมคีวามสัมพันธนอยมากกับอาการเปนพิษ 

เมทฮีโมโกลบิน (ออกซิไดซฮีโมโกลบิน) อาจเกิดขึ้นจากการไดรับยาแดพโซน (dapsone) หรือสาร

ออกซิไดซิ่ง เชน คลอเรตหรือไนไตรตเกินขนาดหรือถูกเหนี่ยวนําใหเกิดขึ้นจากการไดรับสัมผัสสาร 

aromatic  nitro เชน  ไนโตรเบนซีนและอะนิลีน  รวมทัง้อนุพันธ  การรักษามาตรฐานที่ใชรักษาอาการ
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พิษเฉียบพลันของไซยาไนด  คือการฉีดโซเดียมไนไตรตเขาทางหลอดเลือดดําทําใหเกิดเมทฮีโมโกลบิน

ในเลือดซึ่งอาจสังเกตไดจากเลือดมีสีชอกโกแลตเขม ถึงแมวาสามารถวัดระดับเมทฮีโมโกลบินไดใน

เลือดแตไมเสถียร ดังนั้นผลที่ไดจากการวิเคราะหตัวอยางที่เก็บคางไวจึงไมนาเชื่อถือ 

 

3.2.3 ปริมาตรของเม็ดเลือดแดง   
การไดรับเกลือของไอรอน  กรดอะซทิิลซาลิไซลิก  อนิโดเมทาซิน (indomethacin)   และยากลุม 

NSAIDS (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) ชนิดอื่นเกินขนาดอยางเฉียบพลันหรอือยาง

เฉียบพลันถึงเรื้อรงัอาจทําใหเลือดออกในทางเดินอาหารซึ่งตอมาทําใหเลือดจาง อาการโลหติจางอาจ

เกิดจากการไดรับสัมผัสแบบเรื้อรังของชีวพิษที่รบกวนการสรางฮีม (haem) เชน เลด (lead)  หรอืชีวพิษ

ที่เหนี่ยวนําการสลายของเม็ดเลือดแดงทัง้ทางตรง  เชน  อารซนี (arsine)  (รายละเอียดดูเรื่องอารซินิก)  

หรือทางออมเชนภาวะพรองเอนไซม  glucose-6-phosphate dehydrogenase  (คลอโรควนิ  พริ

มาควิน  คลอแรมเฟนคิอล  ไนตรดิาโซล (nitridazole) และไนโตรฟูแรนโทอนิ (nitrofurantoin) 
 
3.2.4  ปริมาณเม็ดเลือดขาว 

ปริมาณเมด็เลือดขาวที่เพ่ิมขึ้นจากการเปนพิษแบบเฉียบพลัน  เชนเพื่อตอบสนองอาการเมทา

บอลิกเอซิโดซสี ที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลันจากการกินเมทานอลหรือเอทิลีนไกลคอล หรือเปนอาการ 

hypostatic pneumonia ซึ่งตอเนื่องมาจากการเกิดโคมานานๆ  
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บทที่  4  หลักปฏิบัติในดานพิษวิทยาวิเคราะห 
 

ในการใชคูมือนี้อนุมานวาผูใชมีความรูเบือ้งตนทางเคมคีลินิกและมีประสบการณทาํงานใน

หองปฏิบัติการทั่วไปตามสมควร รวมทั้งความรูเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

อยางไรก็ตาม หลักปฏิบัตทิั่วไปในหองปฏิบัติการถือเปนสิ่งสําคญั โดยเฉพาะเมื่อตองการความเชื่อม่ัน

ของผลวิเคราะห  

หัวขอที่จะกลาวถึงในบทนี้และบทที่  5 และ 6  ไดแกตัวอยางที่ใชทางคลนิิก ตวัอยางและสาร

มาตรฐาน  การเตรียมตัวอยาง  ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ   อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิตรี มี

อยูในหัวขอเรื่องตางๆ ของหนังสืออนุกรม Analytical Chemistry by Open Learning  (ACOL)  ซึ่ง

สามารถใชประกอบกับเนื้อหาในบทนี้ไดและเปนประโยชนสําหรับผูที่ไมมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมี

วิเคราะห  รายละเอียดของ  ACOL  ดูในบรรณานุกรม (หนา 260) 

 
4.1    การจดัการหองปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติ 
4.1.1 สุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

การทดสอบหลายอยางที่กลาวถึงในหนังสือนี้  รวมถึงการใชสารเคมทีี่มคีวามเปนพิษสูงสุด โดยที่

ความเปนพิษของสารบางชนิดไมคอยทราบกันมากนัก (การกินเมทานอลซึ่งเปนตัวทําละลายที่ใชบอย

เพียง  20-30 มิลลิลิตร ทําใหเกิดอาการเปนพิษรุนแรงในผูใหญได)  ทั้งนี้เนนสารพิษที่อันตรายมากบาง

ชนดิ แตหลายชนิดอนโุลมวาทราบกันดแีลวเชน กรดเขมขนและดางเขมขนหามเก็บไวดวยกัน  ใหเตมิ

กรดหรือดางเขมขนลงในน้ํา  หามทํากลับกันคือเติมน้าํลงในกรดหรอืดางเขมขน อยาใหความรอนกับ

ตัวทําละลายอินทรียโดยตัง้บนไฟโดยตรงแตใหใชอางน้าํรอน หรือเมื่อตองการระเหยตัวทําละลาย

อินทรียหรือการพนเพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟเพื่อใหเกิดสี  ตองทําในตูดดูควันเทานั้น   

เจาหนาทีห่องปฏิบัติการพึงสังวรถึงกฎระเบียบที่กําหนดไวเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย 

โดยเฉพาะการปฏิบัตงิานกับตัวอยางชีววัตถุที่มีเชื้ออนัตราย จะตองมีการเขียนนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ

ความปลอดภยัและเจาหนาที่ทุกคนใหเขาใจ ควรมีวิธีปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรถึงวิธีใชและการ

ทําลายตัวอยางชีววัตถุ ตวัทําละลายอินทรีย สารเคมีที่เปนอันตรายหรือมีศักยภาพที่อาจกอใหเกิด

อันตรายได ควรแตงตั้งเจาหนาทีด่านสุขภาพและความปลอดภัยจากเจาหนาที่อาวุโสในหองปฏบัิติการ

รับผดิชอบใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว  ถาเปนไปไดผูปฏิบัตงิานทุกคนควรสวมถุงมือ

พลาสติกชนิดใชแลวทิ้ง  และแวนตาปองกันตลอดเวลาทีอ่ยูในหองปฏบัิติการ  รายละเอียดอันตรายของ

สารเคมีแตละตัวสามารถขอดูไดจากบริษัทผูจําหนาย 
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4.1.2 สารเคมีและสารมาตรฐานที่เปนยา 
สารเคมทีี่ซื้อจากบริษัทที่มีชือ่เสียง มักจะมีการจัดระดับความบริสุทธิ์ เชน  สารเคมรีะดับสําหรับ

วิเคราะห (analytical reagent grade) สารเคมีใชทั่วไป (general purpose reagent) และสารเคมี

สําหรับหองปฏิบัติการ (laboratory reagent grade)  เปนตน ที่ฉลากมักบอกปริมาณสารเจือปนที่พบ

บอยหรือสารเจือปนที่สําคญัและวิธีการเก็บรักษา  สารเคมีบางชนดิดดูความชื้นจากบรรยากาศและอาจ

ยังคงเปนของแข็งที่มีความช้ืน  (hygroscopic เชน เกลือของโซเดยีมฟนิโทอิน) หรือเปนของเหลวเยิ้ม 

(deliquescent เชน กรดไตรคลอโรอะซิติก  ดหูัวขอที่ 6.24) จึงตองเก็บรักษาในตูดูดความชื้น 

(dessicator) สารบางอยางเชน โซเดียมไฮดรอกไซดในสภาวะของแข็งหรือสารละลายจะดูด

คารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศ  หรอืแบคทีเรียมักเจรญิเติบโตในสารละลายฟอสเฟตบัพเฟอร ซึ่ง

เห็นไดชดัโดยมีตะกอนขุนเกิดขึ้นเปนตน 

เมื่อซื้อสารเคมีหรือสารมาตรฐานปฐมภูมิ เชนตัวยาจากผูขายรายยอย  จําเปนตองทราบความ

บริสุทธิ์ของสารเคมทีี่ซื้อมา    ขอมูลที่มีประโยชนอาจไดจากการวิเคราะหดวยทินเลเยอรโครมาโตกราฟ

และสเปกตรัมชนดิอัลตราไวโอเลต  โดยวัดคาการดูดกลืนแสงเฉพาะ  (specific absorbance)  ของ

สารละลายเปรียบเทียบกับคาที่กําหนดไว  (คาการดดูกลืนแสงเฉพาะของสารละลายเขมขน  1% 

(น้ําหนักตอปรมิาตร)  ในเซลลที่แสงผานได  1 เซนติเมตร :  ดูหัวขอที่  4.5.1) เชน  คาการดดูกลืนแสง

เฉพาะของยาโคลชิซนี  (colchicine)    ในเอทานอลมคีาเทากับ  730  และ  350  ที่ความยาวคลื่น  243  

และ  425  นาโนเมตรตามลําดับ  ฉะนัน้สารละลายในเอทานอลความเขมขน 10 มิลลิกรัม/ลิตร  ควรมี

คาการดูดกลนืแสง 0.73  และ  0.35  ที่ความยาวคลื่น  243  และ  425  นาโนเมตรตามลําดบั เมื่อใช

เซลลบรรจุขนาด 1 เซนติเมตร อยางไรก็ตามวิธีการดงักลาวไมสามารถบอกไดวาในตัวอยางมีสารเจือ

ปนทีมี่มวลโมเลกุลสัมพัทธและคาการดดูกลืนแสงเฉพาะที่ใกลเคียงกับยาโคชิซีนหรือไม 

 
4.1.3 เครื่องชั่งและปเปตต 

เครื่องชัง่สําหรบัชั่งสารเคมีและสารมาตรฐาน ปเปตตชนิดอตัโนมตัิและก่ึงอัตโนมตั ิ  ตองเก็บ

รักษาใหสะอาดและตรวจสอบความแมนยําอยางสม่ําเสมอ ปเปตตชนดิกึ่งอัตโนมัติสามารถสอบเทียบ

โดยการวัดปรมิาตรน้ํา  (ความหนาแนนสมัพัทธประมาณ  1)  และไมควรใชกับตัวทําละลายอินทรียหรือ

สารละลายอื่นที่มีความหนาแนนสัมพัทธหรือความหนดืแตกตางจากน้ํามาก การวัดปริมาตรสารที่มี

ความหนดื  เชน  เลือด  ควรใชปเปตตชนิด  positive displacement ความแมนยําของปเปตตสามารถ

ทดสอบไดโดยการชั่งน้ําบริสทุธิ์ (น้ํากลั่น หรือน้ําปราศจากไอออน) ปริมาตรของน้ํา 1.0000  กรัม ที่

อุณหภูมิตางๆ แสดงไวในตารางที ่  9  อากาศที่มีความชื้นคอนขางต่ําอาจทําใหเกิดไฟฟาสถิตย  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถาใชภาชนะสําหรับชัง่ (weighing boat) ที่เปนพลาสติก ซึ่งอาจมีผลตอคาน้าํหนัก

ที่อานได 
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ตารางท่ี  9  ปริมาตรของน้ํากล่ัน  1.0000  กรัมที่อุณหภูมิตางๆ 
 

    อุณหภูมิ           ปริมาตร               อุณหภูมิ          ปริมาตร 
       (°ซ)       (มิลลิลิตร)              (°ซ)         (มิลลิลิตร)  

 15  1.0020  24  1.0037  

 16  1.0021  25  1.0039  

 17  1.0023  26  1.0042  

 18  1.0025  27  1.0045  

 19  1.0026  28  1.0047  

 20  1.0028  29  1.0050  

 21  1.0030  30  1.0053  

 22  1.0032  31  1.0056  

 23  1.0034  32  1.0059  

  

ในการชั่งสารเคมหีรือสารมาตรฐานปฐมภมิู  ควรใหความสนใจกับมวลโมเลกุล  เมื่อสารเคมี

ดังกลาวอยูในรูปเกลือและการมีน้ําผลึก เชน    การเตรียมสารละลายไซยาไนดความเขมขน 50  

มิลลิกรัม/ลิตร  โปแตสเซียมไซยาไนดมีมวลโมเลกุลสัมพัทธเทากับ 65.1  ขณะที่ไซยาไนดไอออนมมีวล

โมเลกุลเทากับ  26.0  ดงันัน้สารละลายไซยาไนดไอออนความเขมขน  50  มิลลิกรมั/ลิตร   เทียบเทากับ

โปแตสเซียมไซยาไนดเขมขน  50 x 65.1/26.0  มิลลิกรัม/ลิตร  หรือเทากับ 125.2  มิลลิกรัม/ลิตร   ใน

การชั่งสารมาตรฐานปฐมภมิูตองระมดัระวังเปนพิเศษ โดยบันทึกน้ําหนักสุดทายหลังจากปรับศูนย 

(tare) เมื่อใสภาชนะชั่งแลวไวดวย 

 
4.1.4 น้ําบริสุทธิ์ทางเคมี 

น้ําประปาหรือน้ําบออาจมีสารตางๆ ละลายปนอยู  ทําใหไมเหมาะสาํหรับการใชใน

หองปฏิบัติการ  น้ําที่ใชในการเตรียมสารละลายหรือสารละลายมาตรฐานจะตองเปนน้ําทีท่ําใหบริสุทธิ์

ดวยการกลั่น  หรือการทําใหไมมีไอออน โดยวิธี  ion-exchange  ที่มีในทองตลาด วิธีทีง่ายที่สุดคือการ

กล่ันโดยใชชุดกล่ันที่เปนแกว  การกลั่นจะตองไมเดือดรุนแรงเพราะสารเจือปนอาจพลุงไปยังสวนที่กลั่น

แลวได  ทั้งนี้อาจเติมโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนตและโซเดียมไฮดรอกไซดอยางละ(ประมาณ  100  

มิลลิกรัม/ลิตร)  ลงในน้าํที่จะกลั่นเพ่ือออกซิไดซหรือ ionized สารอินทรียทีร่ะเหยไดหรือเบสที่มี

ไนโตรเจน สามารถลดสารปนเปอนในน้ําได    ถาตองการน้ํากลั่นที่มีความบริสุทธิส์ูง  อาจทําโดยกลั่น

น้ําซ้ําสองครั้ง (double distilled)  pH ของน้ําบริสุทธิมี์คาประมาณ  4  เนื่องจากมคีารบอนไดออกไซด

ละลายอยูดวย 
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4.1.5  การประกันคุณภาพ 

ในการวิเคราะหตัวอยางจรงิ ควรวิเคราะหตัวอยางควบคุมที่ทราบวามีผลบวกและผลลบไปพรอม

กัน ตัวอยางควบคุมทีมี่ผลลบหรือแบลงค  เปนตัวชวยใหแนใจวาไมมีผลบวกลวง ( false positive ) ซึ่ง

อาจมีสาเหตุจากการปนเปอนของสารเคมหีรือเครื่องแกว  ในทํานองเดียวกันการมีตัวอยางควบคุมที่มี

ผลบวกจริง (positive control)  เพื่อใหแนใจวาสารเคมีที่เตรียมถูกตองและมคีวามคงตัว  ถาสงสัยวา

ตัวอยางใหผลบวกลวง ควรทดลองซ้ําโดยใชเครื่องแกวที่ทําความสะอาดใหมๆ ดวยตัวทําละลายอินทรีย  

เชน  เมทานอล  และ/หรือน้าํบริสุทธิ ์  โดยทั่วไปแลวเครื่องแกวทุกชนิด  โดยเฉพาะหลอดทดลอง  ควร

ลางดวยน้ําประปาทันทีเมื่อใชเสร็จ  แลวลางดวยน้ํายาทําความสะอาดอุนๆ ที่ใชสําหรับหองปฏิบัติการ  

ตามดวยน้ําประปาและน้ํากลั่นกอนทําใหแหง  สําหรับเครื่องแกวที่เปอนมากใหแชในน้ํายาผสมของกรด

ซัลฟวริกเขมขน  (ความหนาแนนสัมพัทธ  1.83)     ที่มีโปแตสเซียมไดโครเมต  100 กรัม/ลิตร 

(acid/dichromate, chromic acid) น้ํายาผสมดังกลาวมีอันตรายคอนขางมาก จึงตองระมัดระวังในการ

ใช โดยทั่วไปน้าํยาทําความสะอาดสําหรับหองปฏิบัติการก็เพียงพอแลว 

ในวิธีทดสอบเชิงปรมิาณตองปฏิบัตดิวยความระมัดระวังมากขึ้นเพื่อใหแนใจวาถูกตองและ

แมนยํา   ทําซ้าํไดคาเหมือนกัน เมื่อมีการใชสารละลายมาตรฐานที่เตรยีมขึ้นใหมแตละครั้ง จําเปนตองมี

การเปรียบเทยีบผลวิเคราะหกับสารที่ทราบความเขมขนแนนอนจากการผลิตครั้งกอนหรือจากผูผลิต

ภายนอก  เพ่ือใหแนใจวาเตรียมสารละลายมาตรฐานถูกตอง  การวิเคราะหเชงิปรมิาณก็เหมือนกับการ

วิเคราะหทางคลินิกทั่วไปคอืตองมีแผนการควบคมุคณุภาพภายในและเขารวมการประกันคณุภาพ

ภายนอก เมื่อสามารถทําได 

 
4.1.6 การบันทึกและรายงานผล 

การรายงานผลวิเคราะห ควรรายงานโดยใชใบบันทึกผลของหองปฏิบัติการ (laboratory 

worksheet) โดยมีวันเดือนป  ชื่อผูวิเคราะห  ชื่อผูปวย และขอมูลอืน่ที่เก่ียวของ  รวมทั้งจํานวนสภาพ

ตัวอยางที่สงวิเคราะห  และวิธีการทดสอบ  (ตัวอยางของใบบันทึกผลดูในรูปที่ 3 หนา 40 )  ทัง้นีค้วร

กําหนดหมายเลขตัวอยางตามลําดับการไดรับตัวอยางในหองปฏิบัติการและใชหมายเลขดังกลาว

สําหรับการวิเคราะหตัวอยางนั้นๆ สเปกตรัมจากอัลตราไวโอเลต  กราฟการคํานวณ และเอกสารอื่นที่

เกิดขึ้นจากการวิเคราะห  จะตองเก็บรักษาไวระยะหนึ่งหลังจากรายงานผลการวิเคราะหแลว ผลจากการ

ทดสอบสีและทินเลเยอรโครมาโตกราฟเก็บรักษายากและอธิบายไวในตอนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตอไป  

สําหรับผลวิเคราะหที่ไมชดัเจนหรือมีขอสงสัย  ควรปรกึษาผูรวมงานอาวุโส  เมื่อรายงานผลวิเคราะหวา

ไมพบสารเคมใีนตัวอยาง พลาสมา ซีรัมหรือปสสาวะ ตองรายงานขีดจํากัดความไว  (limit of 

sensitivity)  ของวิธีที่ใชในหองปฏิบัติการหรือขอบเขตของสารทีท่ดสอบ เชน กลุมเบนโซไดอะซพีีนหรือ

ฝน 
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การรายงานผลการตรวจพิษวิทยาวิเคราะหเชิงปรมิาณ ใชหนวยมวลเอสไอ รายงานหนวยมวล

(น้ําหนัก) เชน   femtogram (fg)  =  10-15 g,  picogram (pg) = 10-12 g,  nanogram (ng) = 10-9 g,  

microgram ( mg) = 10-6 g,  milligram (mg) = 10-3 g, gram  และ  kilogram (kg) = 103 g    และ

ปริมาตรใชหนวยลิตร   บางครั้งอาจรายงานความเขมขนเปน mg%,  mg/dl,  μg/ml และ ppm  (parts 

per million)  พึงระลึกไววา  1 mg/l  = 1 ppm = 1 μg/ml = 0.1 mg% = 0.1 mg/dl 

ภาควิชาเคมีคลินิกบางแหง   อาจรายงานผลพิษวิทยาวิเคราะหเปนหนวยเอสไอโมลาร  

(μmol/lและmmol/l)  เปนตน  แฟคเตอรสาํหรับการเปลีย่นหนวยอยูในภาคผนวก  2  หนวยเหลานี้ทําให

เกิดความสับสนไดงาย ทั้งนีต้องระมดัระวังวาแพทยเขาใจในหนวยที่ใชในการรายงานผลการตรวจ

วิเคราะหเชิงปริมาณดวย  
 
4.2    การทดสอบการเกิดสี 

ยาหรือสารพิษหลายชนิดถามีความเขมขนมากพอและปราศจากสิ่งเจือปน  สามารถใหสีที่มี

ลักษณะเฉพาะเมื่อทดสอบการเกิดสีกับน้ํายาที่เหมาะสม การทดสอบการเกิดสีบางวิธีใหผล

เฉพาะเจาะจงกับสารแตละชนิด  แตบางครั้งการเกิดสีเกิดไดกับกลุมที่ทําหนาที่ (functional groups) 

เหมือนกัน ดงันัน้อาจมีการรบกวนจากสารพิษอื่น  เมทาบอไลตหรือสารปนเปอนได นอกจากนี้การ

ตดัสินสีที่เกิดขึ้นยังขึ้นอยูกับแตละบคุคล แมคนทีต่าเหน็สีตางๆ ตามปกติ  สีอาจมีความเขมตางกัน หรือ

เนื่องจากความเขมขนตางกันและสีอาจไมเสถียร  

การทดสอบสหีลายวิธีมักใหผลเปนทีน่าพอใจเมื่อใชหลอดทดลองใส แตการใชแผนกระเบื้อง

โดยเฉพาะกระเบื้องเคลือบที่เปนหลุมมีพ้ืนสม่ําเสมอ ทําใหเหน็สทีี่เกิดขึ้นไดชดัเจน  และยังชวยลด

ปริมาตรตัวอยางและสารเคมีที่ใชดวย  รายละเอียดของการทดสอบสมีีอยูในบทที่  6  ซึ่งกลาวถึงปญหา

ที่อาจเกิดขึ้นและสิ่งรบกวนในการทดสอบแตละวิธี  อยางไรก็ตามในการทดสอบโดยการเกิดสีตอง

ดําเนนิการดงัตอไปนีค้วบคูกับการวิเคราะหตัวอยางทุกครั้ง 

ก. น้ํายาแบลงค เชน  ตัวอยางที่ทราบแนนอนวาไมมีสารที่ตองการทดสอบหรือสารที่สนใจ  ถาการ

ทดสอบใชกับปสสาวะตัวอยางแลว  ใหใชปสสาวะแบลงค (ไมมีสารที่ตองการทดสอบ) หรือใชน้ํา 

 ตัวอยางที่ใหผลบวกและทราบความเขมขนที่เหมาะสม ถาการทดสอบใชกับตัวอยางปสสาวะแลว .ב 

ตัวอยางปสสาวะที่ดทีี่สุดที่จะนํามาใหควรเปนปสสาวะทีไ่ดจากผูปวยหรืออาสาสมัครที่ไดรับสารที่

ตองการทดสอบ  แตในทางปฏิบัติมักหายาก จึงตองใช  spike urine (ปสสาวะแบลงคที่เติมสาร

ตองการทดสอบที่ทราบความเขมขนแนนอน) 
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4.3 การเตรยีมตัวอยาง 
4.3.1 บทนํา 

ถึงแมวาวิธีทดสอบหลายๆวิธีในหนงัสือเลมนี ้  สามารถนํามาทดสอบตัวอยางชีววัตถุหรือ

สารละลายใสไดโดยตรง แตบางกรณตีองผานการเตรยีมตัวอยาง  สําหรับตัวอยางพลาสมาและซีรัม มี

การเตรียมตัวอยางคอนขางงายกอนการทดสอบ  โดยการตกตะกอนโปรตนีดวยวิธีปนผสม (vortex 

mixing) เชนเติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซติิก  แลวปน  และนําของเหลวใสสวนบนมาวิเคราะห การ

ไฮโดรไลซสารบางชนิดซึ่งรวมทั้งเมทาบอไลตชนิดคอนจเูกต (conjugated metabolites)  ในปสสาวะ 

(เชน ซัลเฟตและกลูคิวโรไนด)  อาจทําโดยเตมิกรดแลวทําใหรอนหรือใชเอนไซม ซึ่งเปนวิธทีี่ทําใหเกิด

สารประกอบทีเ่หมาะสมสําหรับทดสอบ   เชนวิธีทดสอบเบนโซไดอะซีพีนและพาราเซตามอลหรอืเพิ่ม

ความไวของการทดสอบเชน  วิธีทดสอบยาระบายและมอรฟน 

 
4.3.2 การสกัดดวยตัวทําละลาย 

การสกัดตัวอยางยาหรือสารพิษที่ละลายในไขมันไดดีจากชั้นของเหลวดวยของเหลว  (liquid-

liquid extraction)  โดยใชตัวทําละลายอินทรียที่ไมผสมกับน้ําและควบคมุ pH  เปนวิธีที่ใชอยาง

กวางขวางในงานพิษวิทยาวิเคราะห  การสกัดดวยตัวทาํละลายเปนการกําจัดน้ํารวมทั้งสารที่ละลายอยู

และรบกวนการทดสอบ  สามารถลดปรมิาตร(โดยการระเหย) ตัวอยางกอนการวิเคราะหซึ่งเปนวิธีงายๆ 

ที่ทําใหตัวอยางมคีวามเขมขนขึ้น  และชวยเพ่ิมความไวในการทดสอบ 

การผสมระหวางสวนที่เปนน้าํและสวนที่เปนสารอินทรียดวยวิธีทางกลเปนสิ่งจําเปน เชนใชการ

ผสมใหเขากันดวย vortex-mixer ซึ่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพสูงเหมาะสําหรับตัวอยางที่มีปริมาตร

นอยหากผสมใหเขากันดวย  rotary mixer  สามารถใชกับหลอดบรรจุตัวอยางขนาด 30 มิลลิลิตร  

เหมาะสําหรับพลาสมา  ซีรัม  ปสสาวะและสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร  ซึ่งมีปริมาณมากและลดการเกิด

อีมัลชั่น  เครื่องปนแยกแบบตั้งโตะสามารถใชกับหลอดแกวที่มีปริมาตรไดถึง 30 มิลลิลิตร และความเร็ว

รอบถึง  2000-3000  รอบ/นาที ซึ่งแยกตัวทําละลายอินทรียออกไดดี  เครื่องปนแยกควรมีสวนของ

มอเตอรที่ปดสนิทและหลอดทดลองที่ใชควรมีฝาปดสนิท  เพ่ือปองกันการระเบดิจากไอระเหยของตัวทํา

ละลายกับประกายไฟที่เกิดขึ้น และลดความเสี่ยงอันตรายจากตัวอยางที่ตดิเชื้อ การกรองสวนที่เปน

สารอินทรียดวยกระดาษกรองชนดิเคลือบซลิิโคน  สามารถปองกันการปนเปอนของสารสกัดจากสวนที่

เปนน้ําได 

ปจจุบันมีการใชหลอดสําหรบัการสกัดที่มบัีพเฟอร (ที่เรยีกวา solid-phase extraction) กันอยาง

แพรหลายในการสกัดของเหลวดวยของเหลว  โดยเฉพาะการเตรียมสารสกัดจากปสสาวะสําหรับการ

ทดสอบยา  (ดูหัวขอที่ 5.2.3)   ซึ่งมีประโยชนสําหรับสารที่มีความเปนเบสไดหลายชนดิ เชนมอรฟน และ

กรดออนหลายชนิด  เชน  บารบิทูเรต  โดยสกัดเพียงขั้นตอนเดียว  ขอเสียคือราคาคอนขางแพงและใช

ซ้ําไมได 



  27 

4.3.3 ไมโครดิฟฟวช่ัน  
ไมโครดิฟฟวชั่นเปนวิธีการทาํใหตัวอยางบริสุทธิ์  โดยอาศัยการระเหยของสารจากตัวอยางซึ่งอยู

ในชองที่เปนระบบปด (เชนไฮโดรเจนไซยาไนดจากเกลือไซยาไนด) อุปกรณที่ใชเชน  Conway 

apparatus  (รูปที่  1)  สารระเหยจะถูกดักเก็บโดยสารเคมทีี่เหมาะสม  (เชน ใชสารละลายโซเดียมไฮดร

อกไซด  ในกรณีของการทดสอบไฮโดรเจนไซยาไนด )  และแยกเก็บในชองอีกสวน 
 

รูปท่ี 1 อุปกรณไมโครดิฟฟวช่ันแบบคอนเวย 

ปกติจะตัง้เซลลนี้ทิง้ไวในอุณหภูมิหองประมาณ 2-5ชั่วโมงเพื่อใหขบวนการแพร (diffusion)  

เกิดขึ้นอยางสมบูรณ  การวัดระดับความเขมขนของสารทีต่องการทดสอบทําไดโดยวัดระดับใน

สารละลายที่ถูกดักเก็บดวย วิธีสเปกโตรมติรีหรือดูดวยตาเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่วิเคราะหพรอม

กันในอีกเซลลหนึง่ ปกติ Conway apparatus ทําดวยแกว แตถาตองการวิเคราะหฟลูออไรดตองใชชนิด

ที่ทําดวยโพลีคารบอเนต  เพราะไฮโดรเจนฟลูออไรดกัดแกวทําใหสึกกรอน  ฝาปดอุปกรณมักทาดวย

พาราฟนเหลว  (petroleum jelly)  หรือ ซิลิโคนกรีซ (silicone grease) เพื่อปองกันอากาศเขา  ในการ

วิเคราะหเชิงปริมาณตองใชอยางนอย  8  เซลลคือ  แบลงค 1 เซลล  สารมาตรฐานสําหรบัการคาํนวณ

ความเขมขน 3 เซลล   ตัวอยางที่ตองการทดสอบ  2 เซลล  และตัวอยางควบคุมคณุภาพชนิดผลบวก  2 

เซลล การทําความสะอาดเครื่องมือหลังการใชดวยน้ํายาผสมกรด/ไดโครเมต มีความสําคัญมาก  (ดู

หัวขอที่  4.1.5)  จากนั้นลางดวยน้ํากลั่นกอนทําใหแหง 

 



  28 

4.4   ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ  

หลักการของทินเลเยอรโครมาโตกราฟ คือของเหลวซึ่งมกัเปนตัวทําละลายอินทรียมีการ

เคลื่อนไหวดวยแรงแคปปลารี่ผานเฟสคงที ่ (stationary phase)  ซึ่งเปนชัน้บางๆ เนื้อเดียวกันตลอด 

(โดยมากเปนsilica gel, SiO2)  เคลือบบนแผนแกว  อลูมิเนียมหรือพลาสติก  สารทีต่องการจะถูกแยก

โดยคณุสมบตักิารกระจายตัวระหวางเฟสเคลื่อนที ่ (moile phase)  และเฟสคงที ่  วิธีทินเลเยอรโครมา

โตกราฟ มีราคาไมแพง ทําไดงายและเปนวิธีวิเคราะหเชิงคณุภาพที่มีประโยชน  โดยมีการเตรียม

ตัวอยางกอนเชน  การสกัดดวยตัวทําละลาย  อยางไรก็ตามวิธีนี้ยากตอการทําซ้ําใหเหมือนเดิม การแปล

ผลก็อาจยาก โดยเฉพาะกรณีทีต่ัวอยางมีตัวยาหรือเมทาบอไลตหลายชนิดผสมกันอยู  

วิธีทําทินเลเยอรโครมาโตกราฟของน้ํายาสกัดดวยตัวทําละลายจากปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะ

อาหารและวัตถุอื่นที่พบในทีเ่กิดเหตุอธิบายไวในหัวขอที่ 5.2.3  โดยมวีิธีการตรวจและจําแนกสารหลาย

ชนดิในบทที่ 6 วิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟสามารถใชในเทคนคิกึ่งวิเคราะหเชงิปรมิาณได  เชนวิธีตรวจ

สารปองกันการเกิดล่ิมเลือดของคูมาริน  (หัวขอที่ 6.35)  

วัตถุประสงคของบทนี้เพ่ือใหขอมูลการใชวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟในการตรวจวิเคราะหทาง

พิษวิทยาเทานั้น  ขอมูลทั่วไปเพ่ิมเติมเก่ียวกับทฤษฎีและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทินเลเยอรโครมาโตก

ราฟดูไดจากหนังสืออางองิในบรรณานุกรม (หนา 260) 

 

4.4.1 การเตรียมเพลตทินเลเยอรโครมาโตกราฟ 

ปกติเฟสคงที่เปนเพลตเคลือบซิลิกาเจลสม่ําเสมอกัน (ความหนา  0.25  มิลลิเมตรและขนาด

อนุภาคเฉล่ียของซิลิกาเจล 20 ไมโครเมตร) เพลต (plate) โดยทั่วไปมีขนาด  20 x 20 เซนติเมตร แตอาจ

ใชขนาดเล็กกวานี้ได เพลตสําเร็จรูปที่มีขายอาจเติมสารเรืองแสง  เพื่อประโยชนในการสังเกตเห็น spot 

กอนการพนดวยสารทําใหเห็นส ี การแชเพลตลงใน  methanolic potassium hydroxide  แลวทําใหแหง  

หรือการเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ  0.88)  ลงในเฟสเคลื่อนที่ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการแยกสารทีมี่ความเปนเบสในระบบการแยกบางชนิด  (ดูหัวขอที่  5.2.3) ถาเปนทนิเล

เยอรโครมาโตกราฟประสิทธภิาพสูง (High-performance TLC : HPTLC)  จะมขีนาดอนุภาคของเฟส

คงที่เล็กกวา  (คือ 5-10 ไมโครเมตร)  และมีประสิทธิผลมากกวาเพลตแบบปกติ  เพลตชนดิ  reversed-

phase  จะมีสวนที่ไมชอบน้าํ (hydrophobic moiety: ซึ่งมักเปน  C2, C8  หรือ  C18)  จับกับสวนของซิลิ

กา  อยางไรก็ตาม  เพลตชนิด  HPTLC  และ  reversed-phase  ราคาคอนขางแพงและรับปริมาณ

ตัวอยางไดนอยกวาแผนชนดิที่ใชกันทั่วไป  ดังนัน้จึงไมแนะนําใหใชสําหรับวิธีในหนังสือนี ้

หองปฏิบัติการสามารถเตรยีมเพลตทินเลเยอรโครมาโตกราฟจากผงซิลิกาเจล ที่มีสารจับยึดที่

เหมาะสม โดยใชเพลตแกวขนาด  20 x 20 x 0.5  เซนตเิมตร เพลตแกวที่ใชตองสะอาด  ปราศจากคราบ

ไขมัน  การเตรียมโดยนําซลิิกาเจลผสมกับน้ําที่มีน้ําหนกั  2  เทาของซิลิกาเจล  ทําใหเขากันเปนของ
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ผสมเหลวๆ  และรีบเทลงบนเพลตแกว  โดยใชอุปกรณสําหรับแผกระจาย (spreader) ทีมี่จําหนาย

เพื่อใหเกิดเพลตเคลือบหนา  0.25 มิลลิเมตร ทั้งนี้อาจเติมสารฟลูออเรสเซนสเพื่อเปนดชันีชี้วัดดวย  นํา

เพลตแกวที่เคลือบซิลิกาเจลมาทําใหแหงในบรรยากาศแลวเก็บในที่แหงปราศจากความชื้นกอนนํามาใช

งาน  สําหรับเพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟที่เตรียมขึ้นเอง  ควรจะมีการดูแลติดตามเรื่องคณุภาพ  การ

ทําใหพรอมใชงาน (activation)  (เชนใหความรอน  100 oซ นาน  30  นาทีกอนการใชงาน) จะชวยใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  เทคนิคการจุม  (dipping technique) เพื่อเคลือบเพลตแกว  โดยการจุมในซิลิกา

เหลวแลวปลอยใหแหง  ใหผลการเคลือบที่ไมสม่ําเสมอ  จงึไมแนะนาํ  โดยทั่วไปแลวการทําเพลตทนิเล

เยอรโครมาโตกราฟดวยตนเอง  จะไดผวิเคลือบของซลิิกาที่หลุดลวงงายกวาเพลตสําเร็จรูปและอาจมี

ปญหาเมื่อตองการทําซํ้า ขอแนะนําคือควรซื้อจากบริษัทผูผลิตและใชย่ีหอเดียวกันตลอด  แมแตของ

ย่ีหอเดียวกันแตครัง้ของการผลิตตางกัน ก็ให  retention  ตางกันและความไวตอสารที่ใชพนก็อาจ

ตางกันดวย 

 

4.4.2  การใสตัวอยาง  

เพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟที่ซื้อจากผูผลิตมีผิวเคลือบของสารดดูซบัเปนพิเศษทีช่วยใหการใส

ตัวอยางงายขึ้น  ปกติจะใสหรือ spot ตัวอยางโดยตรงที่ผิวเคลือบซิลิกา ทั้งนี้ควรทาํเครื่องหมายหรือขีด

เสนบางๆ ดวยดินสออยางนอยระยะหาง  1 เซนติเมตร จากดานลางของเพลตและที่ตําแหนง  10 

เซนติเมตร เหนือตําแหนงทีจ่ะใสตัวอยาง  เพ่ือบอกตําแหนงสูงสุดทีต่องการใหเฟสเคลื่อนที่ไปถึง  โดย

อาจใชระยะอ่ืนแทนไดตามตองการ สําหรับเพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟ ขนาด  20 x 20 เซนตเิมตร 

ควรแบงเพลตคอลัมนในแนวตั้งเปนชวงๆ ละ 2 เซนติเมตร เพื่อลดปญหาจากเสนขอบ (ดังอธิบายไวใน

หัวขอที่ 4.4.3)  

การใสสารมาตรฐานและตัวอยางในแตละคอลัมน  ควรทําดวยความระมัดระวังโดยใชไมโครป

เปตตหรือกระบอกฉีดยาเพื่อใหเกิด spot ขนาดเสนผาศนูยกลางไมเกิน 5 มิลลิเมตร ถาขนาดโตกวาการ

แยกสารมาตรฐานและตัวอยางจะไมดีเทาที่ควร  ตัวทําละลายที่ใชกับสารมาตรฐานหรือตัวอยางควรมี

ปริมาตรนอยที่สุดเทาที่จะทาํได  เชน ใชน้ํายา  5-10  ไมโครลติรสําหรับตัวอยางขนาด  10  ไมโครกรัม  

ลําดับในการ spot น้ํายาควรเปนดังนี้คือ  สารสกัดตัวอยางที่เหมาะสม ตามดวยสารมาตรฐานเดียวหรือ

ผสมเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปอนระหวางตัวอยางและสารมาตรฐาน  ไมโครปเปตตชนิดที่ใชแลวทิ้ง

อาจทําใชเองไดโดยใชหลอดแกวแคปปลารีสําหรับหาจดุหลอมเหลวและใชเปลวไฟจากตะเกียงขนาด

เล็ก (microburner)  เผาหลอดแกวแคปปลารีจนหลอมและยืดจนไดปลายหลอดแคบๆ ถาเปนไปไดตัว

ทําละลายที่ใชสําหรับละลายตัวอยางและสารมาตรฐานควรเปนตัวทําละลายเดียวกับเฟสเคลื่อนที ่ หาก

ทําไมไดควรใชเมทานอลก็ใหผลดีเชนกัน หลังจากการใสตัวอยางและสารมาตรฐาน  อาจใชเครื่องเปา
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ผมเปาใหรอนเพ่ือทําใหแหงอยางรวดเร็ว แลวทิ้งใหเย็นกอนนําไปแชในโถ   แตตัวอยางที่ระเหยงายเชน  

แอมเฟตามีน อาจสูญเสียไปไดบาง 

4.4.3 การแยกสารบนเพลตโครมาโตกราฟ  (การทาํโครมาโตแกรม) 

โถแชที่เปนแกวสําหรับทนิเลเยอรโครมาโตกราฟสามารถหาซื้อไดทั่วไปโดยขอบมักเปนแกวชนิด 

ground-glass และมีฝาแกวปดสนิทปองกันอากาศเขาออก  อาจใชสารหลอลืน่ซิลิโคนทาบริเวณขอบ

เพื่อชวยใหปดแนนขึ้น  โถแชบางชนดิอาจมีรองเวาที่กน  เพ่ือลดปริมาตรของเฟสเคลื่อนทีท่ี่ใช  วิธีการใน

หนงัสือเลมนีส้วนใหญจะใชเพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟ  และโถแชขนาดมาตรฐาน  แตอาจใชโถแช

ขนาดเล็กแทนไดหากมีเพลตทินเลเยอรโครมาโตกราฟขนาดเล็ก  ดานในโถแชใหบุดวยกระดาษกรอง

หรือกระดาษซับสามดาน  และเติมเฟสเคลื่อนที่อยางนอย  30  นาทีกอนที่จะเริม่การแยกสาร การทํา

ดังกลาวจะชวยใหบรรยากาศภายในโถอิ่มตัวดวยไอระเหยของเฟสเคลื่อนที่ และชวยใหผลจากการ

ทําซ้ําใกลเคียงกัน สําหรับเฟสเคลื่อนที่บางชนดิมตีัวทาํละลายชนิดเดียว   แตโดยมากมักเปนตัวทํา

ละลายชนิดผสม โดยเฟสเคลื่อนทีท่ี่ใชกันมากในงานพิษวิทยาวิเคราะหคือ เอทลิอะซิเตต/เมทานอล/

แอมโมเนียเขมขน ( EMA  ดูหัวขอที ่  5.2.3)  เฟสเคล่ือนทีท่ี่ใชควรเตรียมใหมทุกวัน  เพราะอัตราสวน

อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป  เนื่องจากการระเหยหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี  โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

สูญเสียแอมโมเนียจากเฟสเคลื่อนที่และการเปดโถแช 

โครมาโตแกรมเกิดขึ้นหลังจากวางเพลตที่ใสตัวอยางและสารมาตรฐานแลวลงในโถแชที่อิ่มตัว

ดวยตัวทําละลาย  สังเกตวุาระดับของตวัทําละลายอยูเหนือกวาขอบของเพลตแตต่าํกวาระดับที่ใสสาร

ตัวอยางหรือสารมาตรฐานไว เสร็จแลวปดฝาอยางรวดเร็ว  แนวการเคลื่อนที่ของตวัทําละลาย  จะเริ่ม

สูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ  แนวของตัวทําละลายที่ใกลขอบดานลางของเพลตอาจโคงบาง   ถาโคงมากแสดง

วาบรรยากาศภายในโถแชไมอ่ิมตัวดวยไอตัวทําละลาย การแบงเพลตเปนคอลมัน ๆ ละ  2  เซนติเมตร 

ตามที่กลาวขางตนในหัวขอที่ 4.4.2  จะชวยลดการโคงของแนวตัวทาํละลายได  จากนั้นรอใหโครมาโต

แกรมไดระยะทางตามตองการซึ่งมักใชระยะ  10 เซนติเมตร จากจุดเริ่มตน  ใหนําเพลตออกจากโถแช

และวางในตูดดูควัน เพ่ือทําใหแหง   ซึง่อาจเรงใหระเหยเร็วขึ้นโดยเปาดวยลมอุนๆ (จากเครื่องเปาผม)  

จนกระทั่งตัวทาํละลายระเหยหมดไป  การทําใหแหงมคีวามสําคัญมากเมื่อใชเฟสเคล่ือนทีท่ี่มี

แอมโมเนีย เพราะแอมโมเนยีที่หลงเหลืออยูอาจทําปฏิกิริยากับน้ํายาพนบางชนดิได 

   
4.4.4  การดูเพลตโครมาโตแกรม  

เมื่อไดโครมาโตแกรมและเพลตแหงแลวใหตรวจดูภายใตแสงอัลตราไวโอเลต    (254 และ 366 

นาโนเมตร)  ทําเครื่องหมายตําแหนงที่เรอืงแสงของสารที่มองเห็น กรณีที่มีการเตมิสารแสดงการเรืองใน

ซิลิกา จะเห็นสารที่ทดสอบเปน spot สีเขมตดักับพ้ืนเรอืง แตในดานพิษวิทยาวิเคราะหการใชน้ํายาเคมี

ทําใหเกิดสีจะใหขอมูลที่มีประโยชนมากกวา ดูหัวขอที่ 5.2.3 และวิธีแตละเรื่อง (บทที่ 6) ทั้งนี้อาจแชเพล

ตลงในสารทําใหเกิดสีแตซิลกิาอาจหลุดรอนได ควรใชวิธพีนใหเปนละอองฝอย โดยอาจใชขวดน้ํายาพน



  31 

ที่มีขายนํามาตออากาศอัดหรือกาซไนโตรเจน ซึ่งสามารถปรับขนาดละอองฝอยและปริมาณสารทําให

เกิดสีดวยการปรับความดัน 

การพนเพลตโครมาโตแกรมควรพนไปมาไมควรพนไปทางเดียวกันตลอดเพื่อไมใหน้าํยามาก

เกินไป ณ ที่ใดทีห่นึ่ง หลีกเลี่ยงไมใหน้ํายาพนที่มากเกินไปไหลลงตามแรงแคปปลารีที่ทําใหโครมาโตแก

รมสวนลางเสียหายได  ถาตองการพนสารทําใหเกิดสีมากกวาหนึ่งชนดิบนโครมาโตแกรมเพลตเดยีวกัน  

อาจใชเพลตแกวปดทับบริเวณที่ไมตองการพน  หรือถาเพลตทําดวยพลาสติกหรืออลูมิเนียมอาจตดัแยก

สวนสําหรับพนสารทําใหเกิดสีแตละชนดิ สีที่เกิดบางอยางมีการเปล่ียนแปลงเมื่อตั้งทิ้งไว  ดงันั้นควร

บันทึกผลอยางระมดัระวังและเร็วที่สุด  และบันทึกการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นหลังจากเวลาผานไป ทั้งนี้มี

ระบบการบันทึกที่เปนมาตรฐานที่กลาวไวในหัวขอที่ 5.2.3 สารทําใหเกิดสีหลายชนิดมีพิษคอนขางมาก 

ฉะนั้น ตองพนสารในตูดูดควันทุกครั้ง   

 

4.4.5 คารีเทนชั่น  
การบันทึกผลทินเลเยอรโครมาโตกราฟมักใชคารีเทนชั่น   (Rf)  คาดังกลาวคือ 

        ระยะทางทีส่ารเคลื่อนที่จากจุดตั้งตน 

  Rf  =  

       ระยะทางทีต่ัวทําละลายเคลื่อนที่จากจุดตัง้ตน 

 

หรืออาจใชคา  hRf  ซึ่งเทากับ  Rf x 100  โดยเฉพาะถาใชระยะทางของโครมาโตแกรมตาม

มาตรฐาน  10  เซนติเมตร  ดงันัน้คา hRf  จะมีคาเทากับระยะทางการเคลื่อนที่ของสารทีต่องการ

ทดสอบในหนวยมิลลิเมตร  

ปจจัยที่มีผลตอการทําซ้ําของคา hRf ไดแก (1.) ตัวเพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟ    (2.) ปริมาณ

สารทีต่องการทดสอบที่ใสบนเพลตโครมาโตกราฟ   (3.) ระยะทางของเฟสเคลื่อนที่    (4.) การอิ่มตัวของ

โถแช    (5.) อุณหภูมิหองทดสอบ   อยางไรก็ตามสามารถลดผลกระทบจากปจจัยดังกลาวได  โดย

วิเคราะหสารมาตรฐานควบคูไปกับตัวอยางทุกครั้ง  สําหรับตัวอยางที่ไมทราบชนดิสาร (unknown)  

สามารถหาคา  hRf  ที่ถูกตองจากกราฟระหวางคาที่ไดจากตัวอยางและสารมาตรฐาน     สําหรับโครมา

โตแกรมที่ไดจากสารสกัดของตัวอยางชีววัตถุอาจแตกตางจากสารบรสิุทธิ ์  เพราะมีสิ่งรบกวน (matrix 

effect) อยูในตัวอยางดวย  (ดูหัวขอที ่5.2.3) 

 

4.5  อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิตรี  
วิธีหาปริมาณหลายเรื่องที่กลาวถึง (บทที ่ 6) ใชวิธีสเปกโตรโฟโตมติรีแบบอัลตราไวโอเลต (UV) 

(ชวง 200-400 นาโนเมตร) หรือวิสิเบิล ( 400-800 นาโนเมตร) ปญหาสําคัญของวิธีนี้คือสิง่รบกวนและ
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การเตรียมตัวอยางใหบริสุทธิ์     เชนการสกัดโดยใชตวัทําละลายหรือใชวิธีไมโครดฟิฟวชั่น  (ดูหวัขอที่  

4.3)  เครื่องสเปกโตรโฟโตมเิตอร อาจเปนชนดิลําแสงเดียว หรือลําแสงคู โดยแบบลําแสงเดียวนั้นแสง

จากแหลงกําเนิดแสงผานจากโมโนโครมาเตอร ไปยังเซลลบรรจุตัวอยาง (sample cell)  และไปยัง 

detector สวนแบบลําแสงคูนัน้แสงจากแหลงกําเนิดแสงผานเครื่องแยกแสง  (beam-splitting device)  

เพื่อไปยังเซลลบรรจุตัวอยางและเซลลอางอิง  (reference cell)  แลวไปยัง detector ปจจุบันมีเครื่องมือ

ชนดิลําแสงคูที่มีชดุอานผลตลอดความยาวคลื่นทัง้หมดโดยอัตโนมัต ิ

 
4.5.1 กฎของเบยีร-แลมเบิรต (The Beer-Lambert law) 

ตามทฤษฎีของสเปกโตรมติรี ความสัมพันธระหวางความเขมของแสงที่เขาสูเซลลและผานออก

จากเซลลเปนไปตามกฏของเบียร-แลมเบิรต นัน่คือในสารละลายที่มีตัวถูกละลายที่ดดูกลืนแสงไดอยูใน

ตัวทําละลายที่ใส  ปริมาณของแสงตกกระทบถูกดูดกลืนเปนสดัสวนโดยตรงกับจํานวนโมเลกุลของตัว

ถูกละลายที่อยูในลําแสงผานตามสตูร  

  

      log 10 Ιo / Ι = kcb 

  เมื่อ 

  Ιo = ความเขมของแสงตกกระทบ 

  Ι = ความเขมของแสงที่ผานออก 

  c =  ความเขมขนของตัวถูกละลาย  (กรัม/ลิตร) 

  b =  ความยาวของเซลลที่แสงผาน  (เซนติเมตร) 

   k =  คาคงที่ของการดดูกลืนแสง  (absorptivity) 

คา k เปนคาคงที่และเปนคณุสมบตัิเฉพาะของตัวถูกละลาย แตข้ึนอยูกับอุณหภูมิ  ความยาว

คล่ืนและตัวทาํละลายดวย  สําหรับ log 10 Ιo/Ι  นั้นเรยีกวาคาการดูดกลืนแสง  (A)  ในสารละลายเจือ

จางนั้น  กราฟที่ไดจะเปนเสนตรงซ่ึงขึน้อยูกับความเขมขนของตัวถูกละลายและความยาวของเซลลดวย  

ในหนังสือรุนเกาๆ  อาจเรียกวาคาออปติคอลเดนซติ ี (optical density  OD)  หรอืเอกซติงชนัโคเอฟฟ

เชนท (extinction coefficient,E)  แตปจจุบันเลิกใชแลว สวนคาการดูดกลืนแสงจําเพาะ  (specific 

absorbance, A1%, 1 cm)  คือคาการดูดกลืนแสงของสารละลายความเขมขน 1%  (น้ําหนัก/

ปริมาตร) (10 กรัม/ลิตร) และใชเซลลขนาด  1  เซนติเมตร  หรือเขียนอีกอยางหนึ่งวา  A1

1 

 

 

 



  33 

4.5.2 การวิเคราะหโดยวิธีสเปกโตรโฟโตมิตริก 
สิ่งสําคญัสําหรับเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรทุกชนดิคือ โมโนโครมาเตอรตองปรับใหอยูในแนวที่

ถูกตอง  ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดยวัดการดูดกลืนแสงสูงที่สุด  (λmax)  ของสารมาตรฐานหรือวัสดุ

อางอิง เชนใชแผนกรองแสงที่เปน  holmium oxide glass filter ซึ่งมีจดุสูงสดุ (peak) สําคัญทีค่วามยาว

คล่ืน  241.5, 279.4, 287.5, 333.7, 360.9, 418.4, 453.2, 536.2  และ  637.5  นาโนเมตร  วิธีการ

งายๆ ในการตรวจสอบความถูกตองของโฟโตมติริกคือวัดคาการดูดกลนืแสงของสารละลายโปแตสเซียม

ไดโครเมตที่เปนกรดดวย  (ดตูารางที่  10) 

เซลลที่ใชสําหรับสเปกโตรโฟโตมิเตอรตองเปนชนดิที่ถูกตองและสะอาดจรงิๆ   เซลลที่ทําดวยแกว

หรือพลาสติกบางชนดิเหมาะกับการวัดในชวงวิสิเบิล (มากกวา  400  นาโนเมตร)  แตสําหรับคลืน่แสง

อัลตราไวโอเลต (นอยกวา  400  นาโนเมตร)  ตองใชเซลลทําดวยซิลิกา  (fused silica)  หรือควอทซ  

เซลลที่ใชตามปกติมีความยาวที่แสงผานได  1  เซนตเิมตร  แตเซลลขนาด  2  หรือ  4 เซนติเมตร อาจ

เพิ่มความไวในการวัดได 

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรชนิดลําแสงคู มีขอดีที่สามารถหักคาการดดูกลืนแสง ของตัวทําละลาย

หรือสารอื่นโดยใสน้ํายาที่ไมมีสารแบลงค หรือตัวทําละลายที่ใชสกัดตัวอยางในเซลลอางอิง ปกติอาจใส

พลาสมาหรือซีรัมที่เปนแบลงคในเซลลอางอิง แตบางครั้งอาจใชน้ําแทนได  สําหรับงานที่มีความไวสูง

จําเปนตองใชเซลลคูที่เหมาะสมกันสําหรับใสตัวอยางและเซลลเปรียบเทียบ คือเซลลมีคาการดดูกลืน

แสงใกลเคียงกัน  สําหรับเซลลคูทีเ่หมาะสมกันอาจหาซื้อไดและตองเก็บรักษาไวดวยกันเปนคู ๆ  

ปญหาสําคัญสําหรับการวัดโดยใชสเปกโตรโฟโตมิเตอร คือการรบกวนจากยาชนิดอืน่ที่กินเขาไป

ดวยหรือสารอืน่ การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของการสกัดตัวอยางทําไดโดย วัดสเปกตรัมของ

อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโตมิเตอร โดยใชการวัดตอเนื่อง (scan)  ดวยชุดทีต่ดิมากับเครื่อง หรือ

หมุน scan ดวยมือ สเปกตรัมชนดิยูวี-วิสิเบิลของสารสกัดตัวอยางจากสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารหรือ

วัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุมีประโยชนในงานเชิงคณุภาพ  และใชประกอบในวิธีทดสอบสารที่ไดอธิบายไว

ในหัวขอที่ 5.2  อยางไรก็ตามการ scan จะทําไดเฉพาะเมื่อเปนเครื่องมือชนดิที่มีอุปกรณ  (built-in 

scanning) ติดอยูเทานัน้a 

 

 

 

 

 

 
a =  อัลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสารเคมีตางๆ   สามารถดูไดจากหนังสือ  Clarke’s isolation and identification of 

drugs (Moffat, 1986, ดู Bibliography  section 1)    สิ่งที่ควรระวังคือ pH   และตัวทําละลายที่ใช ตองเปนชนิด

เดียวกันกับที่ใชใน  สเปกตรัมอางอิงในหนังสือ 
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ตารางท่ี  10  Photometric calibration โดยใชโปแตสเซียมไดโครเมต (60.00 มิลลิกรัม/ลิตร) 

ในสารละลายกรดซัลฟวริก (ความเขมขน 0.005 โมล/ลิตร)a 
 

 ความยาวคลื่น   คาการดูดกลืนแสงจําเพาะ 

 (นาโนเมตร)   (A
1

1
)  

 235   124.5  

 257   144.0  

 313     48.6  

 350   106.6  
a  =  คาจากเภสัชตํารับของอังกฤษ (British Pharmacopoeia, London,  Her Majesty’s Stationery  Office, 1980) 
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บทที่  5  
การทดสอบเชิงคุณภาพของสารพิษ   
 

การทดสอบเชงิคณุภาพของสารพิษอาจมีความยุงยากเมื่อหองปฏิบัตกิารมีอุปกรณจํากัดการ

ทํางาน  สารพิษอาจอยูในรูปสารบริสุทธิ ์  หรือสารจากธรรมชาติทีซ่บัซอน สารพิษอาจเปน กาซ  เชน  

คารบอนมอนอกไซด    ยา  ตัวทําละลาย  สารกําจัดศตัรูพืชและสัตว  เกลือของโลหะ  ของเหลวที่มีฤทธิ์

กัดกรอนในรูปของกรดหรือดางและชีวพิษจากธรรมชาตเิปนตน ฉะนั้นจึงไมมีวิธีทดสอบที่สามารถ

ครอบคลมุการตรวจหาสารพิษทุกชนิดในทุกตัวอยางได 

เมื่อไดรับตัวอยางที่อาการทางคลินิกหรือประวัตชิี้แนะวานาจะไดรับสารพิษใด  อาจทดสอบอยาง

งายตามวิธีของเรื่องนั้น ๆ (บทที ่ 6)  ถาไมมีขอมูลอาการทางคลนิิกหรือหลักฐานการไดรับสารพิษใด  

จําเปนตองทดสอบเปนชดุ โดยทั่วไปแนะนําใหทดสอบเปนชดุเปนประจําเพราะขอมูลกรณีแวดลอมการ

ไดรับพิษอาจชี้นําผิดทางได  และไมควรหยุดการตรวจวิเคราะหเมื่อพบผลบวกในครั้งแรก  เพราะอาจมี

สารพิษที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งชนดิ 

แผนภูมิการวิเคราะห ซึง่แสดงไวในหัวขอที่ 5.2 โดยใชน้ํายาตรวจและอุปกรณไมมากจะสามารถ

ตรวจพบสารและจําแนกสารที่พบไดบอยในตัวอยางชนดิตางๆ  เชน  ปสสาวะ  สิ่งบรรจุในกระเพาะ

อาหารและวัตถุอื่นที่พบในทีเ่กิดเหตุ  เชน  ยาเม็ดหรือสารละลายที่ตองสงสัยซึ่งอยูใกลผูปวย  สารที่พบ

หลายชนิดเปนสารทีท่ําใหเกิดอาการที่ไมเฉพาะเจาะจง  เชน  งวงนอน  โคมาหรือชกั  ซึ่งไมสามารถบอก

ไดจากการตรวจอาการทางคลินิกเพียงอยางเดียว   สารพิษที่มีการรักษาเฉพาะเชน     กรดอะซติิลซาลิ

ไซลิกและพาราเซตามอลก็กลาวไวในที่นีด้วย การตรวจวิเคราะหใชเวลาประมาณ  2  ชั่วโมง ซึง่อาจมี

การดัดแปลงใหสามารถตรวจสารพิษที่พบบอยในพ้ืนที่นัน้ดวยไดโดยใชวิธีที่เหมาะสม 

 

5.1 การเก็บรวบรวม การเก็บรักษาและการใชตัวอยาง 
5.1.1 การติดตอกบัแพทยผูรักษา 

การติดตอประสานงานทีด่รีะหวางแพทยที่รกัษาผูปวยและนักวิเคราะหเปนส่ิงสําคัญ  และทํา

ใหผลวิเคราะหมีประโยชน (ดูบทที ่2)  ถาเปนไปไดควรมีการตดิตอกอนที่จะเก็บตัวอยาง  เนื่องจากสาร

บางชนดิมีวิธกีารเก็บตัวอยางเปนพิเศษ  อยางนอยที่สุดแบบฟอรมการสงตรวจวิเคราะหพรอมขอมูลที่

สมบูรณและนาํสงพรอมการสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัตกิาร  ตัวอยางแบบฟอรมใหไวในรูปที ่2 

กอนการวิเคราะหตัวอยาง ควรไดรับขอมูลเก่ียวกับผูปวยมากที่สุดเทาที่จะทําได  เชนขอมูลทาง

การแพทย  ทางสังคม  ประวัติการประกอบอาชีพ  การรักษาที่ไดรับ  ผลการตรวจวิเคราะหจาก

หองปฏิบัติการ  หรือผลการสอบสวนโรค  ซึ่งกลาวไวในบทที ่ 2 และ 3  สิ่งทีค่วรคํานึงอีกประการหนึง่คือ

ชวงระยะเวลาระหวางการกินหรือไดรับสัมผัสสารพิษและการเก็บตัวอยาง  ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอการแปล

ผลได ขอมูลที่เกี่ยวของกับผูปวยที่ไดจากการสอบถามแพทยผูรักษา  พยาบาลหรือหนวยบริการขอมูล
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สาพิษ  ควรบนัทึกไวในหองปฏิบัติการโดยใชแบบฟอรมตามรูปที ่  2 หรือแบบที่ไดดดัแปลงใหเหมาะสม

แลว   

 
รูปท่ี  2  ตัวอยางแบบฟอรมขอรับการตรวจวิเคราะหทางพษิวทิยา 
 

วันเดือนป /  เวลาที่เขารับการรักษา : 

วันเดือนป / เวลาที่กินหรือไดรับสัมผัสสารพิษ : 

 

แบบฟอรมขอรับการตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยา 

 

สง : ชื่อ (หองปฏิบัติการ  ที่อยู  และเบอรโทรศัพท) 

ติดตอกอนสงตัวอยางในกรณีพิเศษ ยาที่ไดรับเพ่ือการรักษา  

ชื่อนามสกุลแพทย  (ตัวพิมพ)  

เบอรโทรศัพทหรือเพจเจอร____________________________ 

สถานที่ติดตอไดใน 

โรงพยาบาล ___________________________________ 

(เพ่ือรายงานกลบั)   

ลายเซ็น ___________________ วันเดือนป_______________  

สารพิษที่ไดรับหรือสงสัย : 

 

ชื่อผูปวย____________________นามสกลุ_______________  

อายุ/  วันเดือนปเกิด________________เพศ______________  

ชื่อนามสกุลแพทยผูรับปรึกษา _____หองพยาบาล(ward)___  

หมายเลขอางอิง____________________________________  

ชนิดของตัวอยาง วันเดือนป เวลา 

เลือด (10 มิลลิลติร ใสสารเฮพาริน   

ปสสาวะ (50 มิลลลิิตร ; ใชทอสวน  

ใช/ไมใช)  

  

สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร  

(50 มิลลลิิตร )  

  

อ่ืนๆ  (ระบุ) 
  

อาการทางคลินิก/ การสอบสวนที่ตองการ 

/ลําดับสิ่งที่จําเปนตองกระทํา 

 

 

 

5.1.2  การขนสงและการเก็บรักษาตัวอยาง 
ตัวอยางที่นําสงตรวจวิเคราะห  ตองมีฉลากเขียนชื่อเตม็ของผูปวย  วันเดือนปและเวลาการเก็บ

ตัวอยางและสภาพหรือชนดิของตัวอยาง  สิ่งเหลานีม้ีความสําคัญ  ถามีผูปวยจํานวนมากเกี่ยวของกับ

เหตุการณการไดรับสารพิษหรือมีตัวอยางจํานวนมากจากผูปวยแตละคนอาจเกิดการสับสนขึ้นได  เมื่อมี

การแบงตัวอยางเลือดในหองปฏิบัติการในทองที่  และทิ้งภาชนะบรรจุไปหรือสงตวัอยางพลาสมาหรือ

ซีรัมตอไปยังหองปฏิบัติการอื่นเพื่อวิเคราะหทางพิษวิทยา และยากที่จะทราบวาเปนตัวอยางใดแน  เมื่อ
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หองปฏิบัติการไดรับตัวอยาง  ตองบันทกึวันเดือนปและเวลาที่ไดรบัตัวอยาง   พรอมกับตัวเลขกํากับ

ตัวอยางที่กําหนดไวสําหรับแตละตัวอยาง   (ดูหัวขอที่  4.1.6)  ภาชนะบรรจุสารระเหยได  เชน  ตัวทํา

ละลายอินทรยี   ควรเก็บแยกจากตัวอยางทางชีวภาพเพื่อปองกันการปนเปอน  ตวัอยางทางชีวภาพทุก

ชนดิ  ควรเก็บรักษาที่อุณหภมิู  4 °ซ กอนการวิเคราะห  และหลังจากเสร็จส้ินการวิเคราะหแลวควรเก็บ

ตัวอยางไว  3-4  สัปดาห ทีอุ่ณหภูมิดงักลาว  กรณีที่อาจตองวิเคราะหตออีก  ในกรณีทีต่ัวอยางมีความ

เกี่ยวของทางแพทยและกฎหมาย  เชน  ไมสามารถระบุแนชดัถึงสาเหตุการตาย  หรือวิธีการไดรับ

สารพิษ  ควรเก็บตัวอยางไวจนกวาการสอบสวนจะสิ้นสดุ  ถาเปนไปไดควรเก็บไวที่อุณหภูมิ  -20  °ซ 

 

5.1.3  ปสสาวะ 

ปสสาวะมีประโยชนในการทดสอบเพื่อจําแนกสาร  เพราะสามารถเก็บไดในปริมาณมาก  และมกั

มีความเขมขนของยาหรือสารพิษมากกวาในเลือด  ถาใชวิธีโครมาโตกราฟ   การตรวจพบเมทาบอไลต

อาจชวยในการจําแนกสารได หากใชปสสาวะของผูใหญปริมาณ  50  มิลลิลติร โดยเก็บในภาชนะที่ปด

สนิท  ปราศจากเชื้อและไมตองเติมสารกันเสีย  ก็เพียงพอสําหรับการวิเคราะหสารพิษสวนใหญ ทัง้นี้

ตองเก็บตัวอยางปสสาวะใหเร็วที่สดุเทาทีจ่ะทําได  ถาจะใหดีแลวควรเก็บกอนการรกัษาดวยยา  อยางไร

ก็ตาม  ยาบางประเภทเชน  ยาแกซึมเศราชนดิไตรไซคลกิ เชน อะมทิรพิไทลีน  อิมิพรามีน (imipramine)  

ทําใหเกิดการกักคั่งของปสสาวะ  ดังนั้นการเก็บปสสาวะในชวงแรกของการไดรบัยาประเภทนีอ้าจพบ

ปริมาณยานอยมาก  ในทางกลับกันสารพิษปริมาณนอยอาจพบไดในปสสาวะหลังจากไดรับสารพษิแลว

หลายชั่วโมงหรือหลายวันแมวาผูปวยจะมีอาการหนัก  เชน  การไดรับพิษจากพาราเซตามอลชนิด

เฉียบพลัน  ถาไดรับตัวอยางปสสาวะจากการใชสายยางสวน อาจมีการปนเปอนของลิโดเคน ในกรณี

ผูปวยไดรับยาน้ําไอพีคาคูนา  (ipecacuanha)  เพื่อทําใหอาเจียนแตผูปวยไมอาเจียนอาจพบอีมีทนี 

(emetine)  ไดในปสสาวะ 

 

5.1.4   ส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหาร 

ตัวอยางสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารจะรวมถึงอาเจียน  สิง่ดดูออกมาจากกระเพาะอาหาร  และน้ํา

ลางกระเพาะ  น้ําลางกระเพาะครัง้แรกมีความสําคัญมากเพราะปริมาณสารพิษในน้ําลางกระเพาะครั้ง

ตอไปมักจะเจอืจางมาก  สําหรับการตรวจวิเคราะหทีค่รอบคลุมการตรวจตาง ๆ  ควรใชน้ําลางกระเพาะ

อยางนอย  20 มิลลิลิตร  โดยไมตองเติมสารกันบดู  ในการวิเคราะหอาจตองผานกระบวนการตางๆ  

เชน ปนใหเขากัน กรอง  และหรือ ปนแยก เพื่อใหไดของเหลวที่เหมาะสมกับการวิเคราะห  อยางไรก็ตาม

ตัวอยางสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารเปนตัวอยางที่ดีที่สุดในการวิเคราะหหาสารพิษ โดยเฉพาะถาได

ตัวอยางหลังจากการกินสารพิษใหม ๆ  ปริมาณสารพิษจะมีมากและยังไมมีเมทาบอไลตซึ่งอาจรบกวน

การวิเคราะห  บางครัง้กลิ่นจากตัวอยางจะบอกชนิดของสารพิษไดทันท ี  ทัง้นี้อาจตรวจสอบชนดิสารได
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โดยดูเม็ดยาหรือแคปซูลที่ผูปวยไดรับโดยตรงและอาจพบอีมีทนีจากยาน้ําไอพีคาคูนาไดในผูปวยเด็ก 

(หัวขอที่ 2.2.1) 
 
5.1.5 วัตถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหตุ 

การไดรับขวด ภาชนะหรอืวัตถุตองสงสยัที่พบอยูกับผูปวย  เปนสิ่งสําคญัสําหรับการตรวจ

วิเคราะห  เพราะสิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกลาวอาจเกี่ยวของกับการไดรับสารพิษ แตบางครัง้สารที่บรรจุ

อยูอาจถูกเททิ้งไปและใสสารที่ไมมีพิษหรอืสิ่งที่มีพิษมากขึ้นแทน  เชน  กรด  น้ํายาซักผาขาว  หรือสาร

กําจัดศัตรูพืชและสัตว  อยางไรก็ตามหากเปนตัวอยางชีววัตถุตองตรวจวิเคราะหโดยเร็วที่สุด 

วัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุปรมิาณเพียง 2-3 มิลลิกรัม มักเพียงพอสําหรับการทดสอบ  ถาเปน

ของแข็งใหละลายดวยน้ําหรอืตัวทําละลายที่เหมาะสมและพยายามใชเพียงเล็กนอยสําหรับการตรวจ

วิเคราะหแตละเรื่อง   เพ่ือเก็บไวใชในการทดสอบครัง้ตอไปเมื่อจําเปน 
 
5.1.6 เลือด 

เลือด (พลาสมาหรือซรีัม) ใชสําหรับการตรวจวิเคราะหเชิงปรมิาณ  แตสําหรับสารพิษบางชนิด

เชน  คารบอนมอนอกไซดและไซยาไนด  ตองใชเลือด (whole blood)  สําหรับการทดสอบเชงิคณุภาพ  

ในกรณีของผูใหญเก็บเลือดปริมาณ  10  มิลลิลิตร เก็บในหลอดทีม่ีสารเฮพาริน (heparinized tube) 

กรณีสงสัยวาไดรับพิษจากเอทานอล  เก็บเลือดอีก  2 มิลลิลิตร ในหลอดทีม่ีฟลูออไรดหรือออกซาเลต    

หองปฏิบัติการสามารถซื้อหลอดประเภทนีไ้ด  โดยใชชนิดที่มีฟลูออไรด  1  กรัมตอลิตร  ในขณะที่

ตองการฟลูออไรด  10  กรัม/ลิตร (หรือประมาณ  40 มิลลิกรัม ของโซเดียมฟลูออไรดตอเลือด  2  

มิลลิลิตร)  จะสามารถยับย้ังการเจรญิของจุลชีพในเลือดได  ควรหลีกเลี่ยงการใชสวอปฆาเชื้อ  

(disinfectant swabs) ที่มีแอลกอฮอล  เชน เอทานอลและโพรเพน-2-ออล  การปลอยเลือดลงในหลอด

เก็บ  ควรทําดวยความระมัดระวัง  เพราะเข็มฉีดยาอาจทําใหเมด็เลือดแตก  ทําใหไมสามารถหาปริมาณ

เหล็กหรือโปแตสเซียมในเลอืดได 

โดยปกติความเขมขนของสารพิษในพลาสมาหรือซรีัมจะไมแตกตางกันนัก หากไมมีสารพิษอยูใน

เม็ดเลือดแดงแลว  การใชเลือดทัง้หมดทีเ่ม็ดเลือดแดงสลาย  (lysed whole blood)  จะทําใหตัวอยาง

เจือจางมาก  ในทางกลับกันสารพิษบางประเภทเชน  คารบอนมอนอกไซด  ไซยาไนดและตะกั่ว  พบ

มากในเม็ดเลือดแดง  ดงันัน้ตองใชตัวอยางที่เปนเลือดในการวิเคราะห  การเก็บตวัอยางดวยหลอดทีมี่

สารเฮพาริน จะใหตัวอยางเปนเลือดหรือพลาสมา และถาสงสัยวาไดรับพิษจากคารบอนมอนอกไซด  

ควรเก็บตัวอยางเลือดใหเต็มหลอดหรือมีทีว่างนอยที่สุด   

 

 
5.2 การวิเคราะหปสสาวะ  ส่ิงบรรจุในกระเพาอาหารและวัตถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหตุ 
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ถาผลการตรวจวิเคราะหมีผลตอการรักษาผูปวยอยางเรงดวน    การรายงานผลควรกระทําภายใน  

2-3  ชั่วโมงหลังจากไดรับตัวอยาง  ผลการตรวจวิเคราะหที่เปนบวก  ยังไมสามารถยืนยันการไดรับ

สารพิษ  เพราะอาจมาจากการสัมผัสสารพิษในการประกอบอาชีพหรอืการใชยาเพื่อการรักษา   บาง

กรณีการตรวจวิเคราะหคอนขางยุงยากเมื่อมีสารพิษมากกวาหนึ่งชนดิ  และตองใชตัวอยางเพิ่มเติมเพื่อ

การตรวจวิเคราะหอื่นตอไป  ทัง้นี้อาจตองหาปริมาณสารพิษในเลือดหรือพลาสมาเพื่อการยืนยันผล  

และอาจทําไมไดในหองปฏบัิติการที่มีขอจํากัดดานเครือ่งมือ ผูวิเคราะหควรอธิบายใหแพทยที่รักษา

ผูปวยทราบถึงขอบเขตและขอจํากัดของการทดสอบ  โดยหองปฏิบัติการตองคงการปฏิบัติงานที่สูงไว

ดวย  (ดหูัวขอที่  4.1)  โดยเฉพาะเมื่อทาํการทดสอบสารพิษในกรณีฉุกเฉิน  การไมมีผลวิเคราะหดีกวา

รายงานผลจากขอมูลที่ไดมาผิดเนื่องมาจากการทดสอบที่ไมนาเชื่อถือ อยางไรก็ตามควรบันทึกผลการ

ตรวจวิเคราะหในแบบบนัทกึการปฏิบัติงาน    ซ่ึงสามารถดูเปนตัวอยางไดในรูปที ่ 3 

แผนการวิเคราะหเชิงคณุภาพที่ใหไวขางลางนี้สามารถปรับใหเหมาะสมกับความตองการแตละแหง

ไดและควรทําทุกกรณี แตยกเวนเมื่อมีเหตุผลดี  เชน  ตวัอยางไมเพียงพอ ในขั้นตอนการจําแนก ซึ่งงายที่

จะตรวจหาสารพิษ  การตรวจวิเคราะหแบงเปน  3 ข้ันตอน  คือการตรวจทางกายภาพ  การทําใหเกิดสี

และทินเลเยอรโครมาโตกราฟ  ซึง่ออกแบบสําหรับตัวอยางปสสาวะ  แตอาจใชสําหรับตัวอยางอ่ืนได

ดวย  โดยควรกระทําดวยความระมดัระวัง  เชน ส่ิงบรรจใุนกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

สารบางกลุมไมสามารถตรวจพบไดโดยวิธีที่กลาวขางตน (ดตูารางที่  11)  สวนวิธีการทดสอบอยางงาย

สําหรับสารบางชนดิใหไวในวิธีของแตละเรื่อง (ดูบทที่  6) 
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รูปท่ี 3 ตัวอยางแบบบันทึกผลทางพษิวิทยาวิเคราะห 
 

การตรวจวิเคราะห 

เชิงคุณภาพ 

หมายเลข

หองปฏิบัติ

การ 

การทดสอบ

ที่ใช 

1. ซาลิกไซเลต   

2. ฟโนไทอะซีน   

บันทึกการทํางานทางพิษวิทยา 

ชื่อผูปวย                                 ชือ่แพทย 

โรงพยาบาล                             โทรศัพท/เพจเจอร 

ชนิดของการทดสอบที่ตองการ 

สิ่งที่ตองการอันดับแรก 

3. อิมิพรามีน   

ชนิดของ 

ตัวอยาง 

หมายเลข

หองปฏิบัติกา

ร 

วันเดือนป เวลา 4. สารประกอบไตรคลอโร   

    5. พาราเซตามอล   

    6. พาราควอท/ไดควอท   

    7. เอทานอล   

    8. กลุมคลอเรต และอ่ืนๆ   

    9. เหล็ก   

    10. TLC acidic + basic 

drugs 

  

วัตถุ ชนิดของ 

ตัวอยาง 

หมายเลข

หองปฏิบัติกา

ร 

ความ

เขมขน 

11.    

    12.   

    13.   

    14.   

    15.   

    16.   

    17.   

    ผูตรวจวิเคราะห วันเดือนป/เวลา 
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ตารางท่ี  11    สารที่ไมสามารถตรวจพบในปสสาวะไดดวยวธิกีารตรวจเบือ้งตนของยา 
(drug screening) 

กลุม  สารเคมี  

อนินทรีย ไอออน อารซินิก (Arsenic) แบเรียม (barium) บิสมัส (bismuth) บอเรต (borate) โบร

ไมด (bromide) แคดเมียม (cadmium) คอปเปอร(copper) ไซยาไนด 

(cyanide) ฟลูออไรด ( fluoride ) เลด (lead) ลิเทียม(lithium) เมอรคิวรี

(mercury) ซัลไฟด (sulfide)  ทาลเลียม (thallium) 

สารเคมีอนิทรยี แคมเฟอร (Camphor)  คารบอนไดซัลไฟด (carbon disulfide)  

คารบอนมอนอกไซด (carbon monoxide) คารบอนเตตราคลอไรด (carbon 

tetrachloride) ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)  เอทิลีนไกลคอล

(ethylene glycol)  ฟอรเมต (formates)  ออกซาเลต (oxalates) สวนกลั่น

ปโตรเลียม (petrolem distillates)  ฟนอล(phenols)  เตตราคลอโรเอทิลีน

(tetrachloroethylene) โทลูอีน (toluene)  1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-

trichloroethane)  

ยา เบนโซไดอะซนีพีน (Benzodiazepines)   สารกันเลือดเปนลิ่มคูมารนิ              

(coumarin anticoagulants)    แดพโซน (dapsone)     ดิจอกซิน (digoxin) 

เอทคลอวนีอล  (ethchlorvynol)   กลีเซอริลไตรไนเตรต (glyceryl trinitrate) 

เมโพรบาเมต (meprobamate) โมโนเอมนีออกซิเดสอินฮบิิเตอร (monoamine 

oxidase inhibitors) ทีโอฟลลีน(theophylline) โทลบิวทาไมด(tolbutamide)  

สารกําจัดศตัรพืูช สารกําจัดศตัรพืูชและสัตวกลุมคารบาเมต (carbamate pesticides) 

และสัตว  คลอราโลส (chloralose)  สารกําจัดวัชพืชคลอโรฟนอกซี (chlorophenoxy 

herbicides) สารกําจัดศตัรพืูชและสัตวไดโนโตรฟนอล (dinitrophenol 

pesticides)  ฟลูโอโรอะซิเตต (fluoroacetates)  สารกําจัดวัชพืชไฮดรอกซี

เบนโซไนทริล  (hydroxybenzonitrile herbicides) เมทลิโบรไมด(methyl 

bromide) สารกําจัดศตัรูพืชและสัตวกลุมออรกาโนคลอรีน (organochlorine 

pesticides) สารกําจัดศตัรูพืชและสัตวกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส 

(organophosphorus pesticides)  เพนตะคลอโรฟนอล   

(pentachlorophenol) 
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5.2.1 การตรวจลักษณะทางกายภาพของตัวอยาง 

ปสสาวะ 
ยาหรือเมทาบอไลตที่มีความเขมขนสูงอาจทําใหปสสาวะมีสีเฉพาะตัวได   (ดตูารางที่ 12) เชน ดี

เฟอโรซามีน (deferoxamine)  หรือ เมทิลนีบูล (methylene blue)  ซึ่งใชในการรักษาโรค  ทําใหปสสาวะ

มีสีแดงหรือน้าํเงินตามลําดบั  สารพิษทีมี่กลิ่นแรง  เชน แคมเฟอร  เอทคลอวีนอลและเมทิลซาลิไซเลต   

อาจบอกไดจากกลิ่นในปสสาวะเนื่องจากถูกขับออกในรูปเดิม  หรืออะซิโตนซึง่มาจากการเมตาบอลิซึม

ของโพรเพน-2-ออล ปสสาวะที่ขุนอาจเกิดจากพยาธิสภาพ  เชน  มีเลือด  จุลชีพ   คราบและเซลลบุผิว  

หรือการมคีารบอเนต  ฟอสเฟตหรือยูเรตในรูปของผลึกเล็กๆ หรือที่มีรปูทรงไมแนนอน ทัง้นี้ไมควรละเลย

กับส่ิงที่พบดงักลาว แมจะไมเก่ียวของกับการเกิดพิษก็ตาม การไดรับยาซัลโฟนาไมดเปนเวลานานอาจ

พบมีผลึกสีเหลืองหรือสีเขียวปนน้ําตาลในปสสาวะที่เปนกลางหรือเปนเบส  การไดรับฟลนิโทอนิ ไพรมิ

โดนและซัลไทม (sultiame)  เกินขนาด  ทาํใหเกิดผลึกในปสสาวะ  ขณะที่การไดรบัเอทิลีนไกลคอล ทํา

ใหเกิดผลึกไมมีสีของแคลเซยีมออกซาเลตในปสสาวะที่มี pH เปนกลาง  (รูปที ่ 4)  

 
ตารางท่ี  12  สาเหตุที่ปสสาวะมีสี 
 

สี    สาเหตุ  

น้ําตาลหรือดํา   ไนโตรเบนซนี (Nitrobenzene) ฟนอล (phenols)  rhubarb  (ตับวาย) 

  (สีเขมข้ึนเมื่อเวลาผานไป)  

เหลืองหรือสม  คาสคารา (Cascara) ฟลูโอเรสซีน (fluorescein) ฟนอลฟทาลีน

(phenolphthalein) ไนโตรฟูเรนโทอิน (nitrofurantoin) เซนนา (senna)

  

ไวนแดงหรือน้าํตาล อโลอิน (Aloin)  กลุมฟโนไทอะซีน (phenothiazines) ฟลนิโทอนิ 

(phenytoin)   ฟนอฟทาลีน   (phenolphthalein)   ควินนิ  (quinine) 

วารฟาริน [(warfarin) ปสสาวะมีเลือด (haematuria)] 

น้ําเงินหรือเขียว  อะมิทริพไทลีน (Amitriptyline) อินโดเมทาซิน (indomethacin)  

       ฟนอล  (phenols)  
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รูปท่ี 4 ผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปสสาวะหลังจากกนิเอทิลีนไกลคอล เม่ือดูดวยกลอง

จุลทรรศน 
 

 
 

ตัวอยางส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหตุ 
สารพิษบางชนิดมีกล่ินเฉพาะตัวดังแสดงในตารางที ่ 13  สารพิษหลายชนิดเชน  เอทคลอวีนอล   

เมทิลซาลิกไซเลต   พาราลดีไฮด (paraldehyde)  ฟเนลซีน (phenelzine)  มีกลิ่นเฉพาะเชนกัน ตัวอยาง

ที่มีคา pH ทีสู่งหรือต่ํากวาปกติ  เปนขอบงชี้การไดรับกรดหรือดาง ขณะทีส่ีเขียวหรือน้ําเงนิบงบอกวามี

เกลือของเหล็กหรือทองแดง ในการตรวจโดยใชกลองจุลทรรศนชนดิโพลาไรซ  (polarized microscope)  

อาจพบเศษของเมด็ยาหรือสวนของแคปซูลตลอดจนแปงที่ใชเปนสารเพิ่มปริมาณในการผลิตยา    ยา

หรือแคปซูลบางชนดิสามารถเห็นไดโดยการใชแผนกรองชนดิ  crossed polarizing ทําใหเห็นเปนเมด็สี

สวางตัดกับเสนกากบาทสีเขม  (dark Maltese cross) 

ตัวอยางเม็ดยา  แคปซูล  สวนของพืชหรือตัวอยางพืชที่พบและคาดวามีการกลืนกินเขาไป   ควร

ตรวจวิเคราะหแยกตางหาก  ศนูยพิษวิทยาสามารถใหบริการขอมูลจากส่ิงพิมพหรือขอมูลอ่ืน  เพื่อชวย

ในการบอกชนิดของยาหรือแคปซูล  จากน้าํหนัก  สี  รูปรางหรือลักษณะทางกายภาพอื่นๆได 
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ตารางท่ี 13 กล่ินเฉพาะตวัท่ีเกีย่วของกับการไดรับสารพิษa 

กล่ิน     สาเหตุ 
 

Bitter almonds   ไซยาไนด 

ผลไม     แอลกอฮอล (รวมเอทานอล)  เอสเตอร 

กระเทียม   อารซินิก   ฟอสฟอรัส 

ลูกเหม็น   แคมเฟอร 

ลูกแพร     คลอราล 

น้ํามันเบนซนิ   ของเหลวกลั่นจากปโตรเลียม (อาจเปนกระสายยาในสูตร 

สารกําจัดศตัรพืูชและสัตว) 

ฟนอล     ยาฆาเชื้อ  ฟนอล 

ยาสูบอื่น ๆ   นิโคตนิ 

ยาขัดรองเทา   ไนโตรเบนซนิ 

ขนมหวาน   คลอโรฟอรมและฮาโลจีเนเตด ไฮโดรคารบอนอื่น ๆ  

a  = ขอควรระวัง : ตัวอยางที่มีไซยาไนดอาจใหไฮโดรเจนไซยาไนด โดยเฉพาะถาทําใหเปนกรดซึ่งไมสามารถตรวจวัด

ไฮโดรเจนไซยาไนดไดดวยกลิ่นคลายกับซัลไฟดที่จะใหไฮโดรเจนซัลไฟดก็ไมสามารถตรวจวัดไฮโดรเจนซัลไฟด (กลิ่น

ไขเนา) ไดที่ความเขมขนสูงขึ้น 

 
5.2.2 การทดสอบสี   

วิธีตรวจวิเคราะหทางคุณภาพ  9  วิธีที่อธบิายในตอนนี ้  อาศัยปฏิกิริยาการทําใหเกิดสีอยางงาย  

และครอบคลมุชนดิของยาและสารพิษสวนมาก  วิธีการทดสอบอยางละเอียดในบทที่  6  มีทั้ง

รายละเอียดของสาเหตุการรบกวนที่มักพบและปริมาณต่ําสุดทีต่รวจพบได การตรวจวิเคราะหอืน่ๆ  เชน  

วิธีทดสอบไรนส  (Reinsch test)  สําหรับแอนติโมนี  อารซินิก บิสมัทและเมอรควิรี  ซึง่จะไมกลาว

เพิ่มเติมในตอนนี้แตใหดรูายละเอียดในวิธีเฉพาะของเรื่องนัน้ ๆ  

การตรวจวิเคราะหในตารางที่  14  ที่ใชสําหรบักลุมซาลิไซเลต  เชนกรดอะซิทิลซาลิไซลิก 

(แอสไพริน)  (คือวิธีทดสอบทรนิเดอร หรือทีรู่จักกันในชื่อของวิธีทดสอบเฟอริกคลอไรด)   ควรทําใน

ตัวอยางปสสาวะจะดีกวาตัวอยางสิ่งบรรจใุนกระเพาะอาหารหรือวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุ  เนือ่งจาก

กรดอะซทิิลซาลิไซเลตไมสามารถทําปฏิกิริยาไดถาไมผานการไฮโดรไลซกอน  สําหรับสารอืน่ๆ  สามารถ

ทําในตัวอยางชนดิใดก็ได  ยกเวนการทดสอบหาคลอเรตหรือสารออกซิไดซิ่งอืน่ๆ สาํหรับไอออนเฟอรริก

หรือเฟอรรัส  ทําไดเฉพาะตวัอยางส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในทีเ่กิดเหต ุ ตัวอยางการ

เกิดสีของวิธีการทดสอบเหลานี้อยูในเพลตที่  1-8 
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ตารางท่ี  14  การทดสอบเชิงคุณภาพโดยการเกิดสีท่ีแนะนํา 
 

1. กรดซาลิไซลิก (รวมกรดอะซีติลซาลิไซลิก (แอสไพริน)-วิธีทดสอบทรินเดอร (Trinder’s test) 
เติม  100  ไมโครลิตร  ของน้าํยาทรินเดอร (สวนผสมของเมอรคิวริกคลอไรด 40 กรัม ในนํ้า 850 มิลลิลิตร  

และ  120  มิลลิลิตร ของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกในน้ํา (1 โมล/ลิตร)  และ 40 กรัม ของ hydrated 

ferric nitrate  เติมนํ้าจนครบ  1  ลิตร)  ลงในปสสาวะ 2 มิลลิลิตร  และผสมนาน  5  วินาที  ถาเกิดสีมวง

แสดงวามีซาลิไซเลต 

ถามีส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารหรือวัตถุอื่นท่ีพบในที่เกิดเหตุ ใหนํามาไฮโดรไลซ โดยการทําใหรอนกับกรด

ไฮโดรคลอริกเขมขน 0.5 โมล/ลิตร บนอางน้าํรอนที่เดือนนาน  2  นาที   และทําใหเปนกลางดวยโซเดียมไฮ

ดรอกไซด 0.5 โมล/ลิตร  กอนทําการทดสอบ (ดูหัวขอท่ี  6.99) 
 

ถาผลการทดสอบเปนบวก  แสดงวามีซาลิไซเลต ใหวิเคราะหเชิงปริมาณในพลาสมาหรือซีรัมตอไป  (ดู

หัวขอที่  6.99)  
2. ฟโนไทอะซีน-วิธีทดสอบเอฟพีเอ็น (FPN test) 

เติม  1  มิลลิลิตร ของน้ํายาเอฟฟเอ็น    (สวนผสมของ  5   มิลลิลิตร ของสารละลายเฟอรริกคลอไรดในน้ํา 

(50 กรัม/ลิตร)   45  มิลลิลิตร ของกรดเปอรคลอริกในน้ํา  (200 กรัม/กิโลกรัม)    และ  50  มิลลิลิตร ของ

กรดไนตริกในน้ํา (500 มิลลิลิตร/ลิตร)  ในตัวอยาง  1  มิลลิลิตร และผสมนาน  5  วินาที  สีที่เกิดขึ้นเปนสี

ชมพูจนถึงแดง  สม  มวงหรือน้าํเงิน  แสดงวามีกลุมฟโนไทอะซีน 
 

ผลที่ไดเปนบวก  ใหยืนยันดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ   (หัวขอที่  5.2.3)  
3. อิมิพรามีนและสารประกอบที่เกี่ยวของ - วิธีทดสอบฟอรเรสต (Forrest test) 

เติม  1  มิลลิลิตร ของน้ํายาฟอรเรสต  (สวนผสมของ  25  มิลลิลิตร ของสารละลายโปแตสเซียมไดโครเมต

ในนํ้า  (2 กรัม/ลิตร) 25 มิลลิลิตร ของสารละลายกรดซัลฟวริก (300 มิลลิลิตร/ลิตร) 25 มิลลิลิตร ของ

สารละลายกรดเพอรคลอริก (200 กรัม/กิโลกรัม) 25 มิลลิลิตร ของสารละลายกรดไนตริกในน้ํา (500 

มิลลิลิตร/ลิตร) ในตัวอยาง 0.5 มิลลิลิตร ผสมนาน  5  วินาที  ถามีสีเหลืองเขียวเขมจนถึงสีเขียวเขมหรือน้ํา

เงิน  แสดงวามีอิมิพรามีน  หรือสารท่ีคลายกันในตัวอยาง 
 

ผลที่ไดเปนบวก  ใหยืนยันดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ  (หัวขอที่  5.2.3) 
4. สารประกอบกลุมไตรคลอโร  (รวมคลอราลไฮเดรต คลอโรฟอรม ไดคลอราลฟนาโซนและไตร

คลอโรเอทิลีน) – วิธีทดสอบ Fujiwara (Fujiwara test) 
เตรียมหลอดทดลองขนาด  10  มิลลิลิตร  3  หลอด  หลอดที่  1  ใสตัวอยาง 1  มิลลิลิตร  หลอดที่  2  เติม

น้ํากลั่น1 มิลลิลิตร สําหรับเปนแบลงคและหลอดที่ 3 เติมกรดไตรคลอโรอะซิติก (10 มิลลิกรัม/ลิตร)  1 

มิลลิลิตร  ในแตละหลอดเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ( 5  โมล/ลิตร)   1  มิลลิลิตร  และไพริดีน  1  

มิลลิลิตร  ผสมและทําใหรอนในอางนํ้ารอนที่เดือด  2  นาที       จะเกิดสีแดง/มวงแดงในชั้นบน  (สวนของ

ไพริดีน)  ในหลอดที่  1  และ  3  แสดงวามีสารประกอบกลุมไตรคลอโร  สวนหลอดที่   2  ไมมีสีเกิดขึ้น 
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5. พาราเซตามอล  ฟนาซีติน - วิธีทดสอบออรโธ-ครีซอล/แอมโมเนีย (O-cresol/ammonia test) 
 เติมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.5 มิลลิลิตร ลงในตัวอยาง  0.5  มิลลิลิตร ทําใหรอนโดยตมในอานน้ํารอนที่

เดือด  10  นาที  ทิ้งใหเย็น นําสวนแยกสลายที่ไดมา 0.2 มิลลิลิตร  เติม  1  มิลลิลิตร ของออรโธ-ครีซอลใน

น้ํา  (10 กรัม/ลิตร) เติม 2 มิลลิลิตร แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (4 โมล/ลิตร)  ผสม  5 วินาที ถาเกิดสีน้ําเงิน

เขมจนถึงนํ้าเงินดําทันที  แสดงวามีพาราเซตามอลหรือฟนาซิติน   
 

เมื่อใหผลบวกใหตรวจหาปริมาณพาราเซตามอลในซีรัมหรือพลาสมา (ดูหัวขอที่  6.83)  
6. พาราควอท  ไดควอท- วิธีทดสอบไดไทโอไนต (dithionite test) 
 เติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซดใน้ํา  (2 โมล/ลิตร) ในตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ผสมนาน  5  วินาที  และเติม    

โซเดียมไดไทโอไนท  20 มิลลิกรัม เกิดสีน้ําเงินเขมถึงน้ําเงนิดําแสดงวามีพาราควอท   ถาเปนไดควอทใหสี

เขียวอมเหลือง แตถามีพาราควอทอยูดวยจะไมเห็น  
 

ถาสีจางหายไปเมื่อเขยาใหเติมโซเดียมไดไทโอไนทไปอีกจะเกิดสีน้ําเงินกลับมาอีกครั้ง  เปนการยืนยันวามี

พาราควอทหรือไดควอท   
7. เอทานอลและตัวรีดิวซ่ิงชนิดระเหยไดอื่น ๆ -วิธีทดสอบไดโครเมต (dichromate test) 
 หยด  50  ไมโครลิตร  ของโปแตสเซียมไดโครเมต   [25 กรัม/ลิตร ในสารละลายกรดซัลฟวริก (500 

มิลลิลิตร/ลิตร)]  บนแถบกระดาษกรองที่ทําจากใยแกว และสอดแถบกระดาษกรองดังกลาวไวในสวนคอ

ของหลอดทดลองที่มีปสสาวะ  1  มิลลิลิตร  ปดจกุหลอดทดลองหลวมๆ  และทําใหรอนในอางน้ํารอนที่
เดือด  2  นาที  ถาสีเปล่ียนจากสมเปนเขียว  แสดงวามีตัวริดิวซชนิดระเหยได   

  

เมื่อใหผลบวก ใหตรวจหาปริมาณเอทานอลในเลือด  (ดูหัวขอท่ี 6.46)  
8. คลอเรตและสารออกซิไดซ่ิงอื่นๆ - วิธีทดสอบไดฟนิลเอมีน (diphenylamine testa) 

เติมไดฟนิลเอมีน (10 กรัม/ลิตร ในกรดซัลฟวริกเขมขน) 0.5 มิลลิลิตร ในส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารหรือ

วัตถุอื่นท่ีพบในที่เกิดเหตุท่ีกรองแลว  0.5 มิลลิลิตร ถามีสีน้ําเงินเขมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  แสดงวามีสารออก

ซิไดซิง่ 
9. อนุมูลเหล็กเฟอรรัสและเฟอรริก-วิธีทดสอบเฟอไรไซยาไนด/เฟอโรไซยาไนด 

(ferricyanide/ferrocyanide testa) 
ในหลอดที่ 1 เติมกรดไฮโดรคลอริกในนํ้า  (2  โมล/ลิตร) 100 ไมโครลิตร และสารละลายโปแตสเซียมเฟอไร

ไซยาไนด (10 กรัม/ลิตร)  50 ไมโครลิตร ในส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารที่กรองแลวหรือวัตถุที่พบในท่ีเกิดเหตุ 

50 ไมโครลิตร ในหลอดที่ 2 เติมกรดไฮโดรคลอริก   100  ไมโครลิตร  และสารละลายโปแตสเซียมเฟอโร

ไซยาไนด (10 กรัม/ลิตร) 50  ไมโครลิตร ลงในตัวอยาง  50 ไมโครลิตร หลอดท่ีมีโปแตสเซียมเฟอไร

ไซยาไนดหรือเฟอโรไซยาไนดมีตะกอนสีน้ําเงินเขม  แสดงวามีอนุมูลเหล็กเฟอรรัสและเฟอรริก  
 

เมื่อใหผลบวกใหตรวจหาปริมาณเหล็กในซีรัม  (ดูหัวขอ  6.61) 
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 a  = สําหรับทดสอบสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหต ุ
5.2.3  ทินเลเยอรโครมาโตรกราฟ  

วัตถุประสงคของการทดสอบดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ คือไดขอมูลการตรวจวิเคราะหเร็ว

ที่สุดโดยใชตัวอยางนอยที่สุด  ยาและเมทาบอไลตในตัวอยางถูกสกัดไปอยูในตัวทําละลายอินทรีย

ภายใตสภาวะความเปนกรดหรือเบส แลวนําสารสกัดมาตรวจวิเคราะหโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ 

(TLC) โดยใชตัวทําละลายหนึง่ระบบ  สารสกัดที่เปนดางจะถูกทําใหเปนกรดในขัน้ตอนการระเหย  เพื่อ

ลดการสูญเสยีสารประเภทเบสที่ระเหยได  เชน แอมเฟตามีน  ถาปริมาตรของตวัอยางมีจํากัด  ใน

ข้ันตอนการสกัดที่เปนกรดและเบสใหทําเปนลําดับโดยใชตัวอยางสวนเดิมแตตองดูวาการเปลี่ยนแปลง

คา pH ในขั้นตอนสกัดตองสมบรูณถูกตองจรงิ  สารสกัดจากสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร  อาจมีสาร

ไขมันซึ่งรบกวนการตรวจวิเคราะหวิธีนี ้  อาจตองสกัดซ้ําใหเปนสารละลายในน้ําที่มีฤทธิ์กรดหรือเบส

กอน 

แมวาการตรวจโครมาโตแกรมอยางงาย ๆ ภายใตแสงอัลตราไวโอเลต  (254 นาโนเมตร และ  

366  นาโนเมตร)  จะสามารถบงชี้วามีสารฟลูออเรสเซนซ  เชน  ควินินก็ตาม  แตการใชสารพนทาํใหเกิด

สี  ชวยใหตรวจสอบสารอื่นไดมากขึ้นและเพิ่มความเชื่อม่ันในการพิสูจนเอกลักษณ 

น้ํายาทําใหเกิดสีใน TLC ทีแ่นะนํามดีังนีค้ือ 

1. น้ํายาเมอรคิวรัสไนเตรต (สารสกัดที่เปนกรด)  จะให spot สีขาว  ซึ่งมีสีเทาอยูตรงกลางบนพื้นสี

เขมสําหรับบารบิทเูรตและสารอ่ืนทีค่ลายกัน  เชน  กลูเททิไมด 

2. น้ํายาเอซิดิไฟดไอโอโดพลาติเนต (สารสกัดทีเ่ปนเบส)  ใหจุดสมีวง  น้าํเงิน หรือน้ําตาล  ข้ึนอยูกับ

ยาหรือเมทาบอไลตวาเปนเบสหรือเปนกลางระดับใด บางคนแนะนําใหใชไอโอโดพลาติเนตใน

สภาวะเปนกลางซึ่งเสถียรมากกวาและใหผลเหมือนกันกับยาที่เปนเบสหลายตัว   การพนทับดวย

กรดซัลฟวริก  (500 มิลลิลิตร/ลิตร)  ชวยเรงปฏิกิริยากับสารที่มีความเปนกลาง  เชน  คาเฟอีน

และฟนาโซน  (จากไดคลอโรฟนาโซน)ได 

3. น้ํายาแมนดิลิน (mandelin’s reagent)  (สารสกัดที่เปนเบส)  ใหสตีัง้แตน้ําเงินจนถึงเขียว  และ

สมถึงแดงกับสารที่เปนเบสหลายชนิด  โดยเฉพาะยาตานอาการซึมเศรากลุมไตรไซคลิก  เชน อะ

มิทริพไทลีนและนอรทริพไทลีน  ให spot ฟลูออเรสเซนซเมื่อดูภายใตแสงอัลตราไวโอเลต  (366  

นาโนเมตร)  หลังจากพนดวยน้ํายา 

4. กรดซัลฟวริก  (500 มิลลิลิตร/ลิตร) (สารสกัดทีเ่ปนดาง)  ใหสีแดง  มวงแดงหรือน้ําเงิน  กับ

กลุมฟโนไทอะซีนและเมทาบอไลต การพนดวยกรดซลัฟวริกมีประโยชนมากในการตรวจ

วิเคราะห  เนือ่งจาก ฟโนไทอะซนี  (เชน คลอโพรมาซนี) ขนาดที่ใชรักษาสูงมากและเกิดสารเม

ทาบอไลตหลายชนิด  ซึง่อาจกอใหเกิดความสับสนจากการตรวจไมพบสาร 
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ทั้งนี้อาจใชเฟสเคลื่อนที่  และการพนดวยสารทําใหเกิดสีชนิดอืน่เพ่ิมเติมได นอกเหนือจากที่กลาว

ขางตน ซึ่งรายละเอียดดูในบรรณานุกรม (หนา 260)   และในวิธีวิเคราะห  (บทที่  6) ตัวอยางเชน เม

ทานอล : แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน  (99:1.5)  (methanol: ammonia, MA)  ใชสําหรบัตรวจ

วิเคราะหยาที่เปนเบส  โดยเฉพาะมอรฟนและสารจําพวกฝน  (ดู หัวขอที่  6.73 )   สําหรับสารทีท่ําให

เกิดสีตาง ๆ นัน้  น้ํายามารควิส (Marquis’ reagent)  ทําใหเกิดสีไดหลากหลายกับยาที่มีความเปนเบส

หลายชนิดมีประโยชนในการตรวจมอรฟนและสารจําพวกฝน  ทําใหเกิดสีน้ําเงินหรือมวง 

 
ตารางท่ี  15  คา hRf สําหรับวธิีโครมาโตกราฟ (นํ้ายา EMA)  และปฏิกิริยาการเกิดสีกับ  

น้ํายาพน 
 

สารประกอบ  hRf                    น้ํายาทําใหเกิดสี  

       เมอรควิรัส        เอซิดดีไฟด      น้ํายาแมนดิลิน    น้ํายาแมนดลิิน   กรดซัลฟวริก 

        ไนเตรต       ไอโอโดพลาติเนต   (visible light)a    (UV 366 nm)a      (500 ml/l) 

3-อะซิติลมอรฟน 24           - น้ําเงนิ - -  - 

6-อะซิติลมอรฟน 48 - น้ําเงนิ - -  - 

 (ไดอะมอรฟน เมทาบอไลต)  

เอ็น-อะซิติลโพรเคนาไมด         -  - น้ําเงนิ -                          -                       -   

     (โพรเคนาไมด  เมทาบอไลต) 

แอมเฟตามนี 44 - น้ําเงนิ    - - -  

อะมิโนฟนาโซน 61 - น้ําเงนิ - - - 

อะมิโอดาโรน                         82 -                    น้ําเงิน - - - 

อะมทิริพไทลนี 70 - น้ําเงนิ น้ําเงนิจาง น้ําเงนิ (เหลือง) -  

อะโมบารบิทาล 40 ขาว-เทา - - - -  

อะโทรพนี 25 - น้ําเงนิ - - -  

บารบิทาล 33 ขาว-เทา - - - - 

เบนซอกตามนี 77        -                 มวงแดง                    เทา - - 

เบนโซอิลเอ็กโกนนี  2            -                  น้ําเงนิ - - -  

 (โคเคนเมทาบอไลต) 

บราลโลบารบิทาล 29 ขาว-เทา - - - -  

บรูซีน 26 - น้ําเงนิ - - -  

บิวโทบารบทิาล 39 ขาว-เทา - - - -  

คาเฟอีน 50 - น้ําเงนิ - - -  

คารบารมาซีพีน 57 - น้ําเงนิ น้ําเงนิจาง เขียว                    -  

คลอโรควิน 52 - น้ําเงนิ - น้ําเงนิจาง -  
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คลอโพรมาซีน 70 -   มวงแดง                   แดง                        -                    แดง 

คลอโพรไทซีน 74 -   มวงแดง ชมพู สม (เหลือง)  ชมพู 

 

ตารางที่  15   (ตอ) 
 

สารประกอบ  hRf                    น้ํายาทําใหเกิดสี  

       เมอรควิรัส        อซิดดีไฟด      น้ํายาแมนดีลิน    น้ํายาแมนดีลิน   กรดซัลฟวริก 

        ไนเตรต       ไอโอโดพลาติเนต   (visible light)a    (UV 366 nm)a      (500 ml/l) 

 

โคลเมไทอะโซล 74 - น้ําเงนิ - - -  

โคลมิพรามนี 72 - มวงแดง เขียว-น้ําเงนิ น้ําเงนิจาง -  

โคเคน 77 - มวงแดง - - -  

โคเดอีน 35 - ดํา น้ําเงนิจาง - -  

โคทนินิ  40 - น้ําเงนิ - - -  

 (นิโคตนิเมทาบอไลต) 

ไซคลิซีน 68 - น้ําเงนิ เหลือง - -  

ไซโคลบารบทิาล 35 ขาว-เทา - - - -  

ดีซิพรามีน 41 -    มวงแดง น้ําเงนิเขม - -  

เดกซโตรโพรพอกซีพีน 80 -    มวงแดง   เทา น้ําเงนิ (น้ําตาล) -  

ไดอะมอรฟน (เฮโรอีน)b 51 - น้ําเงนิ -  - -  

ไดเบนซีพิน 57 -    มวงแดง น้ําเงนิจาง เหลือง -  

ไดไฮโดรโคเดอีน 27 - ดํา น้ําเงนิจาง - -  

ไดเฟนนลิไฮดรามนี 68 - น้ําเงนิ เหลือง เหลือง -  

โดซูลีพิน 65 -  มวงแดง              น้ําเงินจาง น้ําเงนิจาง -  

โดซีพิน 65 -  มวงแดง                น้ําตาล สม -  

อีมทีนี 62 -  มวงแดง  ขาว - -  

อีฟดรีน 27 - น้ําเงนิ - - -  

เอทิลมอรฟน 36 - น้ําเงนิ  - - -  

เฟนฟลูรามนี 60 - น้ําเงนิ - - -  

กลูเททิไมด 78 ขาว-เทา - - - -  

ฮาโลเพอรริดอล 74 -  มวงแดง - - -  

เฮ็กโซบารบทิาล 51 ขาว-เทา - - - -  

อิมิพรามนี 67 -   มวงแดง              น้ําเงินเขม น้ําเงนิจาง -  

อิโพรไนเอซิด 42 - น้ําเงนิ  มวง - - 

ไอโซไนเอซิด 29 - น้ําเงนิ -  - - 

ลีวอรฟานอล 41 - น้ําตาล ขาว - - 

ลิโดเคน 80 - น้ําเงนิ -  - -  

มาโพรทิลีน 35 - น้ําเงนิ น้ําเงนิ - -  

มีฟนามิก เอซิด 14 - - น้ําเงนิ-เทา - -  
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เมทแอมเฟตามนี 35 - น้ําเงนิ - - -  

เมทาโดน 77 - น้ําตาล ขาว - -  

 
 
ตารางที่  15   (ตอ) 
 

สารประกอบ  hRf                    น้ํายาทําใหเกิดสี  

       เมอรควิรัส        อซิดดีไฟด      น้ํายาแมนดีลิน    น้ํายาแมนดีลิน   กรดซัลฟวริก 

        ไนเตรต       ไอโอโดพลาติเนต   (visible light)a    (UV 366 nm)a      (500 ml/l) 

 

เมทาควาโลน 78 - -  - เขียว -  

เมทลิอีฟดริน 35 - น้ําเงนิ - - -  

เมทลิไพรอน 63 ขาว-เทา - - - -  

เมทซินี 70 -   มวงแดง น้ําเงนิ         มวงแดง -  

มอรฟน 20 - น้ําเงนิ - - -  

นิโคตนิ 61 - น้ําเงนิ - - -  

นอรอีฟดริน  28 - น้ําเงนิ - - -  

 (อีฟดรินเมทาบอไลต) 

นอรเพทิดีน  34 - มวง - - -  

 (เพทิดีนเมทาบอไลต) 

นอรทริพไทลีน  45 - น้ําเงนิ น้ําเงนิจาง น้ําเงนิ (เหลือง) -  

 (อะมทิริพไทลนีเมทาบอไลต) 

โอพิพรามอล 38 - น้ําเงนิ เหลือง เขียวจาง -  

ออรฟนาดริน 70 - น้ําเงนิ เหลือง น้ําเงนิจาง -  

ออกซีโคโดน 60 - มวงแดง ขาว    มวงแดง -  

เพนตะโซซนี 72 - น้ําตาล เทา  น้ําเงนิจาง -  

เพอรฟนาซีน 43 - - แดง -                  แดง 

เพทิดนี 62 - มวงแดง   -   - -  

ฟนาโซน 44 -                    น้ําเงิน   -  - -  

 (จาก ไดคลอรัลฟนาโซน) 

ฟเนลซนี 83 - - ชมพู - -  

ฟโนบารบิทาล 29 ขาว-เทา - -  - -  

ฟนิโทอิน 39 ขาว-เทา - -  - -  

ไพรมิโดน 40 ขาว-เทา - -  - -  

โพรเคนาไมด 39 - น้ําเงนิ -  - -  

โพรคลอเพอราซีน 54 - น้ําเงนิ แดง - แดง 

โพรมาซนี 65 - -  แดง-น้ําตาล - แดง 

โพรเมทาซนี 65 - มวงแดง แดง      มวงแดง แดง 

โพรพราโนลอล 52 - น้ําเงนิ                   น้ําเงิน - -  
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โพรทริพไทลนี 41 - น้ําเงนิ สม   น้ําตาล (เขียว) -  

     (มวงแดง)  

 
 
ตารางที่  15   (ตอ) 
 

สารประกอบ  hRf                    น้ํายาทําใหเกิดสี  

       เมอรควิรัส       เอซิดดีไฟด      น้ํายาแมนดีลิน    น้ํายาแมนดีลิน   กรดซัลฟวริก 

        ไนเตรต       ไอโอโดพลาติเนต   (visible light)a    (UV 366 nm)a      (500 ml/l) 

 

ควินิดีน 52 - มวงแดง - น้ําเงนิ -  

ควินนิ 52 - มวงแดง - น้ําเงนิ -  

เซคโคบารบิทาล 42 ขาว-เทา  - - - -  

สตริกนนิ 33 - น้ําเงนิ - - -  

ทีโอฟลีน 10 ขาว-เทา -  - - -  

ไทโอเพนทาล 49 ขาว-เทา -  - - -  

ไทโอริดาซีน 67 -       มวงแดง-น้ําตาล น้ําเงนิ-เขียว -   มวงแดง 

โทฟนาซนิ  - - น้ําเงนิ เหลือง น้ําเงนิจาง -  

 (ออรฟนาดรินเมทาบอไลต) 

ทอลบิวทาไมด 12 - น้ําเงนิ - - -  

ทรานิลไซโพรมนี 60 - -  มวง - -  

ทราโซโดน 68 - มวงแดง              มวงแดง น้ําเงนิ -  

ไตรมิพรามีน 80 - น้ําเงนิ น้ําเงนิเขม - -  

ไตรฟลูโอเพอราซีน 56 -                  มวงแดง                    ชมพู -                 ชมพู 

เวอราพามิล 74 - น้ําเงนิ - - -  

a  =  สารบางชนิด  อาจมีสีแตกตางระหวางสวนกลางและสวนขอบของจุด  โดยสีที่สองอยูในวงเล็บ 

b =  ไมสามารถตรวจวิเคราะหหา  ไดอะมอรฟนในปสสาวะ  แตสามารถหาในรปูของโมโนอะซิตาลมอรฟน  และ 

มอรฟนคอนจูเกต 

 

โดยทั่วไปสีที่เกิดขึ้นจากสารใดสารหนึง่อาจจะแตกตางกนัได  ข้ึนอยูกับความเขมขนของสารที่

ตรวจวิเคราะห  การมีสารอ่ืนปนมาดวย  ระยะเวลาและความเขมของการพนสารทําใหเกิดสี  และชนิด

ของซิลิกาที่ใชในการทําเพลต  สารบางชนดิมรีะดับความเขมหรือการเปลี่ยนแปลงของสตีั้งแตสวนริม 

spot จนถึงตรงกลางเนื่องจากความเขมขน  ในขณะทีค่วามเขมของสีและสีที่เหน็อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อ

เวลาผานไป  ปญหาตอมาคือการแปลผลและการบันทึกสีที่เกิดขึ้นขึ้นอยูกับแตละบุคคล   ดงันัน้ตอง

ตรวจวิเคราะหสารมาตรฐานพรอมกับตัวอยาง วิธีที่ดีทีสุ่ดคือบนโครมาโตแกรมแผนเดียวกัน  ถึงกระนัน้

ก็ตามสารที่มีในตัวอยางสกัดก็อาจแสดงความแตกตางจากสารบริสทุธิ์ไดเล็กนอยเนื่องจากมีสารอื่นถูก

สกัดมาดวย   สารรบกวนตามธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงกรดไขมันจากตัวอยางที่ไดจากสิ่งบรรจุใน
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กระเพาะอาหารจะกําจัดไดดวยการสกัดสารทีต่องการ   ซึ่งเปนกรดหรือเบสอีกครัง้ ดวยดางหรอืกรดเจือ

จาง  (สารที่เปนกลางจะอยูในสวนสกัดของตัวทําละลายอินทรีย)  ตามดวยการสกัดอีกครัง้ใหไปอยูใน

ชั้นตัวทําละลายอินทรีย 

รายละเอียดของการตรวจวิเคราะหแตละตวัอยางควรเก็บรักษาไวสําหรับเปนหลักฐานทาง

การแพทยและอรรถคดีและเปนแหลงอางอิงเพื่อชวยในการแปลผล โดยใชประกอบขอมูลในตารางที่ 15 

และอื่น ๆ รวมทั้งใชแสดงวิธขีองหองปฏิบัติการทีต่รวจตวัอยางดวย   

ระบบเบื้องตนการตรวจโดย TLC ที่แนะนํามีดงันีค้ือ 

 

วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ   

ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ  สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารหรอืวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ  (1 โมล/ลิตร) 

2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (0.5 โมล/ลิตร) 

3. แอมโมเนียมคลอไรดบัพเฟอร สารละลายอิ่มตัวของแอมโมเนียมคลอไรด ปรบั pH ใหได 9 ดวย

แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) 

4. กรดไฮโดรคลอริก (2 มิลลิลิตร/ลิตร ในเมทานอล) 

5. เอทิลอะซิเตต : เมทานอล : แอมโมเนยีมไฮดรอกไซดเขมขน (EMA) (85:10:5) (ความหนาแนน

สัมพัทธ  0.88) 

6. น้ํายาเมอรคิวรัสไนเตรต  เติมเมอรคิวรัสไนเตรต 1 กรัม ในน้ําบริสุทธิ์ 100 มิลลิลิตร และเตมิกรดไน

ตริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.42) จนกระทัง่ไดสารละลายใส   

7. น้ํายาเอซิดิไฟดไอโอโดพลาติเนต   ผสมพลาทินิกคลอไรด  0.25 กรัม กับโปแตสเซียมไอโอไดด 5 

กรัม  และกรดไฮโดรคลอรกิเขมขน (ความหนาแนนสมัพัทธ 1.18) 5 มิลลิลิตร ในน้ําบริสุทธิ ์  100 

มิลลิลิตร 

8. น้ํายาแมนดิลิน  ละลายผงละเอียดของแอมโมเนียมวานาเดต  1 กรัม ในกรดซัลฟวริกเขมขน (ความ

หนาแนนสัมพัทธ 1.86)  100 มิลลิลิตร   เขยาใหเขากนักอนใช 

9. สารละลายกรดซัลฟวริก  (500 มิลลิลิตร/ลิตร) 

10. เพลตโครมาโตกราฟชนิดซลิิกาเจล (20x20 เซนติเมตร  ทําจากซิลิกาเจลขนาดเฉลี่ยของผง 20 

ไมโครเมตร ดู หัวขอที่  4.4.1) 
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สารมาตรฐาน 

ทุกชนดิ  1  กรัม/ลิตร ในคลอโรฟอรม 

1. ตัวยาผสมที่เปนกรด (อะโมบารบิทาล  กรดเมฟนามิก   ฟโนบารบิทาล  ทีโอฟลลีน) 

2. ตัวยาผสมที่เปนเบส  (อะมิทริพไทลีน  โคเดอีน  นิโคทินนิ  นอรทริพไทลีน) 

3. สารผสมกลุมฟไนไทอะซีน (เพอรฟนาซีน  ไตรฟลูโอเพอราซีน  ไทโอรดิาซีน) 

 

วิธีวิเคราะห 

1.  สารสกัดที่เปนกรด  (สารสกัดสวน A) 

( ใชตัวอยางปสสาวะ  10  มิลลิลิตร ใสในหลอดที่เปนแกวปนแยก  ขนาด  30  มิลลิลิตร  และ (א 

เติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 10 มิลลิลิตรและคลอโรฟอรม  10  มิลลลิิตร 

( เขยาดวยเครื่องเขยานาน  5  นาที  และนําไปปนแยก 10  นาที ดดูสวนลางที่เปนชั้นตัวทํา (ב 

ละลายอินทรยี ใสในหลอดแกวชนิดมีขีดปริมาตร ขนาด  15 มิลลิลิตร 

(ค) ระเหยจนแหงบนอางน้ํารอน ที ่60 °ซ  โดยใชอากาศอัดชวยเปา 

2. สารสกัดที่เปนดาง  (สารสกัดสวน  B) 

( ใชตัวอยางปสสาวะ 10 มิลลิลิตร ใสในหลอดแกวขนาด 30 มิลลิลติร เติมแอมโมเนียมคลอ  (א 

ไรด  บัพเฟอร  2  มิลลิลิตร  และคลอโรฟอรม : โพรเพน-2-ออล (9 : 1 )  10 มิลลิลิตร  

( เขยาดวยเครื่องเขยา  5  นาที  และปนแยก 10  นาที  และดดูสวนลาง  คือชัน้ของตัวทํา  (ב 

ละลายอินทรยี ไปใสในหลอดแกวที่มีขีดปริมาตร ขนาด  15 มิลลิลิตร 

(ค) เตมิกรดเมทาโนลิกไฮโดรคลอริก  0.5  มิลลิลิตร  (เพ่ือลดการสูญเสียของสารระเหยที่เปนเบส 

ดูหัวขอที ่ 6.1)  และระเหยจนแหงบนอางน้ํารอนที่ 60 °ซ   โดยใชอากาศอัดชวยเปา 

3.  การทําใหสารสกัดบริสทุธิ์ของตัวอยางจากสิ่งบรรจใุนกระเพาะอาหาร 

(ก) กอนการระเหยตัวทําละลาย  เติมสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด  5 มิลลิลติร ในสารสกัด

สวน  A  และกรดไฮโดรคลอริกในน้ํา  5 มิลลิลิตร ในสารสกัดสวน  B 

(ข) เขยาดวยเครื่องเขยา 5  นาที  และปนแยก  10  นาที  แลวทิ้งสวนที่เปนชัน้ของตัวทําละลาย

อินทรียทั้งสองสวน 

(ค) เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 5 มิลลิลิตร  ในสวนที่เหลืออยูจากชั้นน้ําของสารสกัดสวน  

A  และเติมแอมโมเนียมคลอไรดบัพเฟอร  5  มิลลิลิตร  ในสวนที่เหลืออยูจากชั้นน้าํของสาร

สกัดสวน  B  แลวสกัดซ้ํา   ใชคลอโรฟอรมหรือคลอโรฟอรม : โพรเพน-2-ออล เหมอืนวิธีใน

ขอ 1 และ 2 ขางตน 
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ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ 

1.  แบงเพลตเปน  8  ชองโดยใชดนิสอ  (ดูหัวขอที่  4.4.2)  และขีดเสนเบา ๆ ใหหางจากดานลางของ

เพลต  1  เซนติเมตร  เพื่อแสดงแนวเริ่มตนและลากเสนขวางหางจากจุดเริ่มตน  10  เซนตเิมตร  เพื่อ

แสดงจดุส้ินสดุของการแยกสารดงัภาพที่  5 

2.  ละลายสารสกัดดวยคลอโรฟอรม : โพรเพน-2-ออล 100  ไมโครลติร และ spot สารสกัดสวน  A  25  

ไมโครลติร  และสารสกัดสวน  B  25  ไมโครลิตร spot จํานวน 3  ชองดงัรูปที่  5 

3. spot สารมาตรฐานผสมทีต่องการ   10  ไมโครลิตร ตามรูปที่ 5 

 

  รูปท่ี 5 วิธตีรวจยาเบื้องตนดวยโครมาโตกราฟ : การเตรียมและการ  spot เพลต 
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 เพลตที่ 1   การทดสอบเชิงคณุภาพของซาลิไซลิก (วิธีทดสอบ Trinder)  : 

         (a) ปสสาวะแบลงค    (b)  ผลบวกปริมาณนอย    (c) ผลบวกปริมาณมาก  

 

 

เพลตท่ี  2  การทดสอบเชิงคณุภาพของฟโนไทอะซนี  (วิธีทดสอบ FPN) :  

                 (a)  ปสสาวะแบลงค   (b)  ไทโอรดิาซีน  (c)  เพอรฟนาซีน 

                 (d)  ไตรฟลูเพอราซีน 

 



  56 

 

 

เพลตท่ี  3  การทดสอบเชิงคณุภาพของอิมิพรามีน  (วิธีทดสอบ Forrest) : 

  (a)  แบลงค       (b)  ผลบวก 

 

  

  

 

เพลตท่ี  4  วิธีทดสอบ  ‘Spot’  ของสารประกอบไตรคลอโร  (วิธีทดสอบ Fujiwara)  

    ในปสสาวะ :  (a) แบลงคของน้ํายา  (b)  ผลบวก และ   (c)  ผลบวกปริมาณมาก 
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เพลตท่ี  5  วิธีทดสอบเชงิคณุภาพของพาราเซตามอลและฟนาซีติน   

        (วิธีทดสอบ ο-cresol/ammonia) : (a) แบลงคของน้ํายา และ(b)  ผลบวก   
 

 
 
เพลตท่ี  6  วิธีทดสอบเชงิคณุภาพของพาราควอทและไดควอท (วิธีทดสอบ dithionite) : 

(a) แบลงคของน้ํายา (b)  ผลบวกปริมาณนอยของพาราควอท (c) ผลบวกปริมาณมาก

สําหรับพาราควอทและ  (d)  ผลบวกปริมาณนอยของพาราควอทในตัวอยางปสสาวะ 
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 เพลตท่ี  7  วิธีทดสอบเชงิคณุภาพของสารรดีิวซ่ิงทีร่ะเหยได  

                   (a)  แบลงค    (b)  ผลบวกของเอทานอล 
 

 
เพลตท่ี 8  วิธีทดสอบเชงิคณุภาพของเฟอรัสและเฟอรกิไอออน :  (a)  แบลงค  และ   

      (b) ผลบวก     การทดสอบใชแผนกระเบื้องหลุมสําหรับหยดสาร 
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เพลตท่ี 9  ตัวอยางโครมาโตแกรม จากการตรวจวิเคราะหสารสกัดจากตัวอยางปสสาวะที่ทําเปนกรด

และเบสจากผูปวยที่กินโคเดอีนและเมทาโดน  เพลตแบงเปน 4 สวน สําหรับทําใหเกิดสีดวย A-เมอคิวรัส

ไนเตรต  B-เอซิดิไฟดไอโอโดพลาติเนต  C-น้ํายาแมนดิลิน  D-กรดซัลฟวริก  สารสกัดทีเ่ปนกรด  (TA) 

ให spot ที่จุดเริ่มตนในสวน A และทําคูกับน้ํายาทดสอบผสม S1 ซึ่งประกอบดวย อโมบารบิทาล (1)  ฟ

โนบารบิทาล  (2) และทีโอฟลลีน (3)  สารสกัดที่เปนเบส (TB) ให spot ที่จดุเริ่มตนในสวน B  C และ D 

ทําควบคูกับน้าํยาทดสอบผสม S2 ซึ่งประกอบดวย อะมิทริพไทลีน (4)นิโคตนิ  (5) นอรทริพทีลนี (6)โค

เดอีน (7) และกรดเมฟนามิก (8) และ S3 ประกอบดวย ไทโอริดาซนี (9) ไตรฟลูโอเพอราซีน (10) และ

เพอรฟนาซีน (11)  
 

ขอสังเกต รูปแบบการผสมผสานของยาและเมทาบอไลตจะเหน็ไดจากสารสกัดที่เปนเบส (TB) และทํา

ใหเกิดสีดวยไอโอโดพลาติเนต (B) และน้าํยาแมนดิลิน (c) แตไมสามารถเห็นได เมือ่ใชกรดซัลฟวริก (D) 

สําหรับสารสกัดทีเ่ปนกรด (TA) ไมสามารถแยกได  เมื่อใชเมอรคิวรัสไนเตรตในสวน A  
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เพลตท่ี 10 ตัวอยางโครมาโตแกรม จากการตรวจวิเคราะหสารสกัดในตัวอยางปสสาวะสวนที่เปนกรด

และเบสจากผูปวยที่ไดรับฟโนบารบิทาล และเมทาโดน เพลตแบงเปน 4 สวน สําหรับการทําใหเกิดสี

ดวย:A- เมอรคิวรัสไนเตรต ; B- เอซิดิไฟดไอโอโดพลาติเนต ; C- น้ํายาแมนดิลิน ; D กรดซัลฟวริก สาร

สกัดที่เปนกรด (TA)  ให  spot ที่จดุเริ่มตนในสวน A ทําคูกับน้ํายาทดสอบผสม S1     ซึ่งประกอบดวย 

อะโมบารบิทาล (1) ฟโนบารบิทาล (2)  และ ทีโอฟลลีน (3)  สวนสกัดที่เปนเบส (TB) ให spot ที่

จุดเริ่มตนในสวน B C และ D ทําคูกับน้าํยาทดสอบผสม S2    ซึ่งประกอบดวย อะมิทริพไทลนี (4) 

นิโคตนิ    (5) นอรทริพไทลีน (6) โคเดอนี (7) และเมฟนามิก (8) และ S3 ซึ่งประกอบดวยไทโอรดิาซีน (9) 

ไตรฟลูโอเพอราซีน (10) และ เพอรฟนาซนี (11) 
 

ขอสังเกต   ฟโนบารบิทาลเกิดสีอยางชัดเจนในสวนสกัดของปสสาวะที่เปนกรด (TA)      โดยพนดวย

เมอรคิวรัสไนเตรต  ขณะที่เมทาโดนและเมทาบอไลตของมันเห็นดทีี่สุดในสวนสกัดของปสสาวะที่เปน

ดาง (TB) ดวยไอโอโดพลาติเนต (B) ไมเห็นความแตกตางของการพนน้ํายาที่เหลืออีก 2 ชนดิ คอืน้ํายา

แมนดิลนิ (C) และกรดซัลฟวริก (D) 
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เพลตท่ี  11 ตัวอยางโครมาโตแกรมจากการตรวจวิเคราะหสารสกัดในตัวอยางปสสาวะในสวนที่เปน

กรดและเบสจากผูปวยที่ไดรบัฟโนไทอะซนี(ไทโอรดิาซีน) เกินขนาด  เพลตแบงเปน 4 สวน สําหรับการ

ทําใหเกิดสีดวย A-เมอรคิวรสัไนเตรต B-เอซิดิไฟด ไอโอโดพลาติเนต  C-น้ํายาแมนดิลิน D-กรดซลัฟวริก  

สารสกัดที่เปนกรด (TA) ให spot ที่จดุเริ่มตนในสวน A และทําคูกับน้าํยาทดสอบผสม S1 ซึ่ง

ประกอบดวย อโมบารบิทาล (1) ฟโนบารบิทาล (2) และทีโอฟลลีน (3) สวนสกัดที่เปนเบส (TB) ให 

spot ที่จดุเริ่มตนในสวนของ B  C และ D   และทําคูกับน้าํยาทดสอบผสม S2  ซึ่งประกอบดวย อะมิทริพ

ไทลีน (4) นิโคติน (5) นอรทริพไทลีน (6) โคเดอีน (7)  และกรดเมฟนามิก (8) และ S3 ซึ่งประกอบดวยไท

โอรดิาซีน (9) ไตรฟลูโอเพอราซีน (10) และเพอรฟนาซีน (11) 

ขอสังเกต รูปแบบการผสมผสานของยา  และเมทาบอไลตของมนัเห็นไดจากสารสกัดตัวอยางที่เปนเบส 

(TB) และทําใหเกิดสดีวยไอโอโดพลาติเนต (B) น้ํายาแมนดิลิน (C)  แตไมเหน็เมื่อใชกรดซัลฟวรกิ   (D)    

และจะไมเหน็เมื่อใชเมอรคิวรัสไนเตรต (A) สําหรับสารสกัดที่เปนกรด (TA)  รูปแบบและสีที่เกิดขึ้นเมื่อ

ใชกรดซัลฟวรกิเปนแบบฉบับของชนิดฟโนไทอะซนีแตตางจากสารบริสุทธิ์ (ไทโดรดิาซีน) 
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เพลตท่ี 12  ตัวอยางโครมาโตแกรม จากการวิเคราะหสารสกัดของตัวอยางปสสาวะสวนที่เปนกรดและ

เบสจากผูปวยที่ไดรับไตรไซคลิก แอนตดิิเพรสแซนต  โดซูลีพิน เพลตแบงเปน 4 สวนสําหรับการทําให

เกิดสีกับ A-เมอรคิวรัสไนเตรต  B-เอซิดิไฟด ไอโอโดพลาติเนต C-น้ํายาแมนดิลิน D-กรดซลัฟวริก ให 

spot สารสกัดทีเ่ปนกรด (TA) ที่จุดเริม่ตนในสวน A และทําคูกับน้ํายาทดสอบผสม (S1) ซึ่ง

ประกอบดวย อโมบารบิทาล (1) ฟโนบารบิทาล (2) และทีโอฟลลีน (3) สวนสารสกัดที่เปนเบส (TB) ให 

spot ที่จุดเริ่มตนในสวน   B  C และ D โดยทําคูกับน้ํายาทดสอบผสม S2 ซึ่งประกอบดวย อะมิทริพไท

ลีน (4) นิโคตนิ (5) นอรทรพิไทลีน (6) โคเดอีน (7) และกรดเมฟนามิก (8) และ S3 ซึ่งประกอบดวยไทโอ

รดิาซีน (9) ไตรฟลูโอเพอราซีน (10) และเพอฟนาซีน (11) 

 

ขอสังเกต  การเกิดสีของโดซูลีพินและเมทาบอไลตของมันกับน้ํายาไอโอโดพลาติเนต เห็นชดัเจนในสาร

สกัดที่เปนดาง (TB) แตไมมีสีเกิดขึ้นกับน้าํยาพนอื่น (CและD) หรือกับน้ํายาเมอรควิรัสไนเตรต (A) 
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รูปท่ี 6  วิธีตรวจยาเบื้องตนดวยทินเลเยอรโครมาโตกราฟ : การพนน้าํยาบางชนิด 

 

4. เมื่อเพลตแหงดีแลว  แยกสารบนเพลตโครมาโตแกรมดวยเอทิลอะซิเตต : เมทานอล : แอมโมเนยี

มไฮดรอกไซดเขมขน (EMA)  (โถแชที่อิ่มตวั ดูหัวขอที ่ 4.4.3) 

5.  นําเพลตออกจากโถแช   และปลอยใหแหงใน ตูดูดควัน โดยใชลมชวยเปา 

6.  ดูเพลตภายใตแสงอัลตราไวโอเลต  (254  นาโนเมตร  และ  366  นาโนเมตร)  และบันทึก spot ที่

เรืองแสงฟลูออเรสเซนส 

7. กลับเพลตและพนแตละสวนดวยน้ํายาทําใหเกิดสีดังรูปที่ 6  โดยใชแผนแกวที่สะอาดปดทับสวน

ของเพลตที่ไมตองการพนน้าํยา 

ขอควรระวัง  สารทําใหเกดิสีทุกชนิดมีพิษรายแรงมาก  ควรพนในตูดูดควันทีมี่ประสิทธิภาพดี 

8. สองเพลตอกีครั้งภายใตแสงอัลตราไวโอเลต  (254  นาโนเมตร  และ  366  นาโนเมตร) และบันทึก 

spot เรืองแสงฟลูออเรสเซนส  โดยเฉพาะในสวนที่พนดวยน้ํายาแมนดิลิน 

9. ถาจําเปนอาจเพิ่มความเขมของสีที่เกิดจากน้ํายาแมนดลิิน  โดยการอบเพลตในตูอบที่  100  °ซ  

เปนเวลา  10  นาท ี

 
ผลวิเคราะห 

รายละเอียดของคา  hRf  และปฏิกิริยาหลังจากพนดวยน้ํายาทําใหเกิดสีของสารบางชนดิที่

นาสนใจแสดงในตารางที ่ 15  และแสดงในเพลตที่  9-12 

เมื่อสองดูดวยแสงอัลตราไวโอเลต เบนโซไดอะซิพีนและเมทาบอไลตของมนัอาจเห็นเปนจดุสี

เขียวออนหรือสีเหลืองกอนทีจ่ะพนดวยเมอรคิวรัสไนเตรต (สวนสกัดดวยกรด) แตจะไมกลาวถึงในทีน่ี้ (ดู 

หัวขอที่ 6.11) ควินิน (มักพบในเครื่องดืม่ทีมี่รสขม) คารบามาซีพีนและเมทาบอไลตของมันให spot เรือง
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แสง (ที่ 254 นาโนเมตร และ 366 นาโนเมตร) กอนที่จะพนคอลัมนของสารสกัดตัวอยางที่เปนเบส และ

ใหสีเฉพาะกับน้ํายาพนบางชนดิ  สารเหลานีต้รวจเอกลักษณไดคอนขางงายเหมอืนยาแกซึมเศรากลุม

ไตรไซคลิก (อะมิทริพไทลีนและอิมิพรามีน) สารอ่ืน ๆ เชนนิโคตินและเมทาบอไลตของมนั (มักมาจาก

ยาสูบ) คาเฟอีน (จากเครื่องดืม่ทีม่ีคาเฟอีนผสม) และลิโดเคน (จากสารหลอลื่นทอสวนปสสาวะ) มักพบ

บอยและควรจาํไดงาย 

การคํานวณคา  hRf  อาจเปนประโยชนสําหรับสารที่สงสัย  (หัวขอที ่ 4.4.5)  และเปรียบเทียบกับ

สารมาตรฐาน  (ดูบรรณานุกรมหนา 260) 

เพลตที่ 9-12  เปนตัวอยางสีและรูปรางของ   spot  ของสารมาตรฐานและสารที่พบบอย  

ถึงแมวาการแปลผลโครมาโตกราฟจะตรงไปตรงมา แตการบันทึกผลอยางเปนระบบมคีวามสําคัญ

สําหรับขอมูลที่ได   ซึ่งอาจทําโดยการถายรูปหรือถายเอกสารเพลต  และตองทําความสะอาดเครือ่งถาย

เอกสารหรือผวิสวนตาง ๆ ของเครื่องอยางระมดัระวัง วิธีที่งายคือบันทึกตําแหนงและรูปรางของ  spot  

ดวยแบบฟอรมมาตรฐานเหมือนที่แสดงในรูปที่ 7 

บันทึกตําแหนงของแนวสีเหลืองน้ําตาลทีอ่ยูบนเพลตหลังจากการพนดวยน้ํายาแมนดิลนิ (ดูใน

แสงสวางปกติ) เมื่อวิเคราะห ปสสาวะที่เปนแบลงค สีและสิ่งที่เหน็ภายใตแสงอัลตราไวโอเลตตลอดจน

การเปลี่ยนแปลงใดๆ  ที่เกิดขึ้น  ควรบนัทกึไวโดยการเขียนหรือใชปากกาสี 

ทั้งนีค้วรใหความสนใจกับปจจัยที่มีสวนเก่ียวของ   ซึ่งกลาวแลวในหัวขอที่  4.4.3  เพื่อใหไดผล

โครมาโตแกรมที่ทําซ้ําไดเหมือนเดิม   โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหโถแชอิ่มตัวและมีความแรงของ

แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88 , 330 กรัม/ลิตร)  ทัง้ในโถแชและในขวด

บรรจุน้ํายาตรงตามตองการ  ในทางปฏิบัติอาจซื้อเปนขวดขนาดเล็ก  (500  มิลลิลิตร)  หรือซื้อขวดใหญ

(2.5  ลิตร) แลวแบงถายใสขวดขนาด  500  มิลลิลิตร อยางระมัดระวังและปดใหแนน อยาใชน้ํายา

ผสมของ เอทลิอะซิเตต : เมทานอล : แอมโมเนียมไฮดรอกไซด  ซึ่งเปนเฟสเคลื่อนที ่ซํ้าเกินกวา 5 ครั้ง 

ในอุณหภูมิหอง  20-25  °ซ (ถาอุณหภูมิหองสูงกวานี้  ควรใชซ้ํานอยกวา  5  ครัง้) 

ถึงแมจะระมัดระวังเพียงใด  ลักษณะทางโครมาโตกราฟของสารสกัดจากตัวอยางอาจแตกตาง

จากสารบริสุทธิ์  ในกรณีทีเ่ลวรายจรงิ ๆ อาจพบเปนแถบยาวและกวางมากกวาเปนจุดซึง่พบได

เนื่องจากการใชโพลีเอทิลลีนไกลคอลเปนตวัทําละลาย  เชน ทีมาซีแพม(temazepam)  ชนิดแคปซูล  

แตสามารถลดขอเสียดังกลาวได  โดยการสกัดสารที่เปนกรดหรือเบสอีกครั้งดวยดางหรือกรดเจือจาง

ตามลําดับที่ไดกลาวไวขางตน 
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      รูปที่ 7 วิธีตรวจยาเบื้องตนดวยทินเลเยอรโครมาโตกราฟ : การบันทกึขอมูล 

 

  ชื่อผูปวย  :                                             ผูวิเคราะห 

  ชนิดของดวยอยาง  :  วันทีท่ี่วิเคราะห 

วันที่  :    เวลาที่วิเคราะห 

เวลา :    อธิบาย  :  แสดงการแยกตําแหนง spot ของ standard และ 

 หมายเลขวิเคราะห  :     unknown  เมื่อพนดวยน้ํายาแมนดิลิน 

     (หมายเหตุ : standard ทีแ่สดงในทีน่ี ้

ไมจําเปนตองเหมือนกับทีแ่สดงไวเปนเพลตส)ี 

ความไวของวิธี 

ในการทดสอบนั้นไมสามารถบอกขีดจํากัดการตรวจพบของสารทัง้หมดทีต่องการทราบได  

เนื่องจากความไวของการทดสอบจะขึน้อยูกับประสบการณของผูตรวจวิเคราะห  ประสทิธิภาพการสกัด  

ความเขมของ  spot  การเกิดปฏิกิริยากับน้ํายาพนที่ทําใหเกิดสี ชนดิของซิลิกาเจลที่ใช  ขีดจํากัดของ

ความไวที่พบปกติคือ  1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

5.2.4  การรายงานผล 

ผลการตรวจวิเคราะหที่ตองการเรงดวนจะตองแจงโดยตรงใหแพทยทราบโดยเร็ว   และสง

รายงานการตรวจวิเคราะหเร็วที่สดุเทาทีจ่ะทําไดตามไปดวย  ตัวอยางของรายงานการตรวจวิเคราะห

ทางพิษวิทยาในใหไวรูปที่  8  ถาเปนไปไดควรยืนยันการตรวจวิเคราะหโดยใชวิธีตรวจวิเคราะหที่

แตกตางกับการตรวจวิเคราะหครัง้แรกหรอืโดยทําซ้ํากอนที่จะรายงานผลบวก อยางไรก็ตามอาจทําไมได

สําหรับสารทีม่ีวิธีตรวจวิเคราะหงาย ๆ เทานั้น ในกรณดีังกลาวควรตรวจวิเคราะห  โดยมีสารควบคุมที่

ใหทัง้ผลบวกและสารควบคมุที่ใหผลลบ  วิเคราะหพรอมกับตัวอยางดวย (ดูหัวขอที่  4.1.5) 
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เมื่อรายงานผลการตรวจวิเคราะหเชงิปรมิาณ  จําเปนตองระบหุนวยที่ใชวัดใหชัดเจน  (หนวย  SI 

mass  เปนหนวยที่นิยมใช  ดหูัวขอที่  4.1.6)  นอกจากนี้แลว  ควรรายงานผลการตรวจวิเคราะหโดย

แนใจวาสัมพันธกับขอมูลอาการทางคลนิกิที่ไดรับ  อาการทางคลนิกิที่เก่ียวของกับการไดรับสารพิษแต

ละชนดิ  มีอยูใน  monograph  (บทที่  6)  ขอมูลเพิ่มเติมอาจหาอานไดจากหนงัสือดานพิษวิทยาคลินิก  

ซึ่งอยูในบรรณานุกรม  (หนา 260) 

บอยครั้งที่รายงานการตรวจวิเคราะหแจงวาไมพบสารที่สงสัยในตัวอยาง ซึ่งยากที่จะแจงใหแพทย

ที่รักษาเขาใจโดยเฉพาะรายงานที่เปนเอกสาร  จึงจําเปนตองแจงชนดิสารที่ตรวจไมพบจากวิธีทดสอบที่

ใช  ความยุงยากของขอบเขตการตรวจหาสาร ความไว  และความจําเพาะของการทดสอบ  รวมทั้ง

ปจจัยอื่นๆ  เชน  ความแตกตางของตัวอยาง  เนื่องจากผลการตรวจวิเคราะหเปนสวนหนึง่ของหลักฐาน

ทางการแพทย  อรรถคดีและการวิเคราะหทางพิษวิทยาอ่ืน ๆ  จึงไมควรใชคําวา  ผลการตรวจเปนลบ  

หรือคํากวาง ๆ วาไมมีหรือไมปรากฏ  (absent  หรือ  not present) 
 

รูปท่ี  8  ตัวอยางของแบบรายงานผลการตรวจวเิคราะหทางพษิวิทยา 
 

รายงานผลการตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยา 

จาก : ชื่อหองปฏิบัติการ ที่อยูและโทรศัพท 

ลายเซ็น :                                 วันเดือนป : 

ชื่อนามสกุลผูปวย : 

อายุ/วันเดือนปเกิด :                              เพศ : 

ผูใหคําปรึกษา :                                    หอผูปวย : 

หมายเลขอางอิง : 

ความคิดเห็นทั่วไป/การประเมินผลทางคลินกิ : 

ชนิดของตัวอยาง วันเดือนป เวลา หมายเลข

หองปฏิบัติกา

ร 

สารพิษที่พบ ความเขมขน วิธีการทดสอบ 

       

       

       

       
   

 

การใชคําวา  ตรวจไมพบ  (not detected)  ในรายงานการตรวจวิเคราะห  ควรกลาวถึงลักษณะ

ตัวอยางที่วิเคราะหและความไวของการทดสอบหรือปรมิาณนอยที่สดุที่สามารถตรวจพบไดจากการ

ทดสอบดงักลาว  อยางไรก็ตามเปนการยากสําหรับการตรวจเบือ้งตนสําหรับยาที่เปนกรดหรือเบส  ดวย

ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ    แมแตวิธทีดสอบของทรินเดอรซึ่งใชในการตรวจวิเคราะหอะซติิลซาลิไซลิกที่

ไดรับโดยการกิน (ตารางที่ 14) จะพบวาซาลิไซเลตชนดิอ่ืน  เชน  กรดซาลิไซลิก  สามารถทําปฏิกิริยากับ
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การทดสอบนี้ได  วิธีหนึ่งในการเขียนรายงานโดยเขียนรายชื่อสาร  หรือกลุมสารที่สามารถตรวจวิเคราะห

ไดโดยวิธีดงักลาว การเขียนชื่อกลุมสารไวดานหลงัรายงานผลทําใหสามารถเชื่อมโยงไปถึงวิธีทดสอบ

เอกลักษณที่ใชไดงายขึ้นและอยางนอยใชเปนขอมูลที่ตองการไดสวนหนึง่   ตัวอยางของระบบการจดั

กลุมตามแบบบันทึกการทดสอบในการตรวจวิเคราะหทางพิษวิทยา  (ตามรูปที่  3)  อยูในตารางที ่ 16 

 
ตารางท่ี  16   กลุมการทดสอบเชิงคุณภาพ  (ดูรูปที่  3  ประกอบ) 
 

กลุม สารเคมี  

1 กลุมซาลิไซเลต (รวมทัง้ กรดอะซติิลซาลิไซลิก (แอสไพริน)  กรด4-อะมิโนซาลิไซลิก เมทิลซาลิ

ไซเลตและกรดซาลิไซลิก  

2 กลุมฟโนไทอะซีน (รวมทัง้คลอโพรมาซีน  เพอรฟนาซีน  โพรคลอเพอราซีน  โพรมาซีน  โพรเม

ทาซีนและไทโอริดาซนี) 

3 อิมิพรามีนและสารประกอบที่มีโครงสรางสัมพันธกัน (รวมทัง้คลอมพิรามีน ดีสิพรามีนและไตร

มิพรามีน)  

4 สารประกอบไตรคลอโร (รวมทั้ง คลอราลไฮเดรต คลอโรฟอรม ไดคลอราลฟนาโซน และไตร

คลอโรเอทิลีน) 

5 พาราเซตามอล   

6 พาราควอท  และไดควอท  

7 สารที่เปนตัวรดีิวซทีร่ะเหยได (รวมทัง้เอทานอลและเมทานอล)  

8 สารที่เปนออกซิไดซิ่งอยางแรง (รวมทั้งโบรเมต คลอเรต ไฮโปคลอไรต ไนเตรต ไนไตรต) 

9 เหล็ก  

10a TLC ของยาที่เปนกรด (รวมทั้งกลุมบารบิทูเรต กลูเททิไมด  เมทิลไพรลอน   ฟนิโทอนีและไพรมิ

โดน)  

10b TLC ของยาที่เปนเบส (รวมทั้ง แอนตฮีีสตามีน (ไซคลิซนี และไดเฟนไฮดรามีน) แอนตี้

มาลาเรียล (คลอโรควินและควินนิ) แอมเฟตามีน อะโทรพีน คาเฟอีน คารบามาซีพีน ยา

กระตุนหัวใจ(ลิโดเคน โพรพราโนลอล ควินิดนี และเวอราพามิล) คลอเมไทโซน  โคเคน  อีฟด

ริน   ฮาโลเพอริดอล   เมทาควอโลน   โอพิออยด   (โคเดอีน  เดกซโตรโพรพอกซิพีน    ได

อะมอรฟน ไดไฮโดรโคเดอีน เมทาโดน มอรฟนและเพทดิีน) ออฟนาดริน ฟโนไทอะซีน (คลอ

โพรมาซีน เพอรฟนาซีน  โพรคลอเพอราซีน  โพรมาซีน โพรเมทาซีน  และไทโอริดาซนี) 

สตริกนิน และไตรไซคลิก   แอนตีด้ีเพรสแซนต    (อะมิทรพิไทลีน   คลอมิพรามีน   โดซีพีน   ดี

ซิพรามีน โดซลูีพิน อิมิพรามีน  นอรทริพไทลีน  โพรทริพไทลีนและไตรมิพรามีน)  
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5.2.5  สรุป 

  ตองเขาใจอยางชัดเจนวาวิธีทดสอบเชงิคณุภาพเบื้องตนของชนดิสารพิษในตัวอยางสําคัญ

มากกวาวิธีทดสอบอยางงายที่ใชตรวจตัวอยางที่เขามาถึงหองปฏิบัติการกอนและตองรายงานผลแตสิ่ง

ที่เปนจรงิของการวิเคราะห คําแนะนําขั้นตอนการทํางานสรุปในตารางที ่ 17 

 

ตารางท่ี  17  สรุปคําแนะนําขั้นตอนการทํางาน 

ลําดับ      การดําเนินการ  

1 ประเมนิความเรงดวนของการขอผลการตรวจวิเคราะห  ตรวจสอบและบันทึกอาการทางคลนิิก  

(ดูรูปที ่ 2)  และแนะนําการเก็บตัวอยาง  

2 ตรวจสอบรายละเอียดของตวัอยางที่ไดรับ  โดยเฉพาะวันเดือนปและเวลาที่สงสัยวากิน 

 สารพิษ  

3 ตรวจสอบตัวอยางและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุทางกายภาพ  (หัวขอที่ 5.2.1)  

4 ทดสอบสารทีส่งสัยดวยวิธีงาย ๆ โดยดูจากอาการทางคลินิก การซักประวัต ิ(บทที่  6)   และ

อาศัยอาการทางคลินิกเพื่อตรวจวิเคราะหเชิงปรมิาณโดยใชพลาสมา   ซีรมัหรือ     เลือด  

บันทึกผลในแบบฟอรมของหองปฏิบัติการ  (ดูรูปที่  3)  

5 ตรวจวิเคราะหเชิงคณุภาพสําหรับตัวอยางปสสาวะ  ส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหาร  หรือวัตถุอื่น

ที่พบในที่เกดิเหตุ   (หัวขอที่  5.2.2  และ 5.2.3)  บันทึกผลโดยแบบฟอรมของหองปฏิบัติการ  

(ดูรูปที ่3) 

6 เตรียมสารสกัดทีเ่ปนกรดและเบสสําหรับ TLC (หัวขอที่  5.2.3)  spot สารสกัดของตวัอยาง

และสารมาตรฐาน (spot สารสกัดของตัวอยางกอน)    และแชเพลต TLC ใน  เอทิลนีอะซิ

เตต : เมทานอล : แอมโมเนยีมไฮดรอกไซดเขมขน  (85:10:5) (EMA)  

7 ทําใหเพลตแหง  และดโูครมาโตแกรม ตามลําดับดงันี้คอื  (ก) ภายใตแสงอัลตราไวโอเลต  

(254  นาโนเมตร  และ  366  นาโนเมตร)  (ข)  พนน้ํายาทําใหเกิดสี  และ (ค) ดูภายใตแสง

อัลตราไวโอเลต  (254  นาโนเมตร  และ  366  นาโนเมตร)  

8 ตรวจสอบผลการวิเคราะห  และเขียนผลการตรวจวิเคราะหโดยเร็ว  (ดรููปที ่ 7)  โดยดูวาผล

การตรวจวิเคราะหและอาการทางคลนิิกสอดคลองกันหรือไม   

9 ตรวจวิเคราะหเชิงปริมาณ  โดยใชพลาสมาหรือซรีัมหรือเลือดถาระบุ   และตรวจวิเคราะห

หัวขออื่นที่จําเปนเพิ่มเติมโดยใชตัวอยางเดิมหรือตัวอยางเพิ่มใหม  

10 โทรศัพทแจงผลแกแพทยผูรักษาในกรณีเรงดวน  ทบทวนใหแนใจวาแพทยไดบันทึกผลการ

วิเคราะหและเขาใจวิธีการแกไขอาการพิษทางคลนิิก  และสงเอกสารรายงานการตรวจ

วิเคราะห  (ดูรปูที่  8)  
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บทที่ 6  
วิธีวิเคราะหและขอมูลทางพิษวิทยา 
  
 หัวขอเหลานี้ใหขอมูลวิธีการตรวจพิสูจนเอกลักษณของสารพิษ หรือกลุมของสารพิษทั่วไป (ดู

ตารางที่ 1) เพื่อใหการนําเสนองายขึ้นจึงไมใหหลักฐานอางอิงตนฉบบัไวในที่นี้  แตอาจหารายละเอียด

ไดจากรายการที่เรียงไวในบทบรรณานุกรม (หนา 260) วิธีวิเคราะหเฉพาะที่มีเอกสารอางอิง (ดูบทที ่ 4) 

และการวิเคราะหสารพิษอยางงาย เปนตน (หัวขอที่ 5.2)  ตามที่กลาวไวแลววาวิธีทดสอบนี้จะมใีหดวย 

ถึงแมวาไมมีหลักฐานอาการทางคลนิิกหรอืกรณีแวดลอมในเรื่องของสารพิษที่เก่ียวของ 

 
6.1  แอมเฟตามีน (Amfetamine) 

α- Methylphenethylamine ; C9H13N; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 135 

 

 

แอมเฟตามีนและอนุพันธในรูป N-methyl เชน เมทแอมเฟตามนี (metamfetamine) มีฤทธิ์

กระตุนระบบประสาทสวนกลาง  มีการใชในทางที่ผดิอยางแพรหลาย 

การตรวจหาแอมเฟตามีนไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย แตสามารถตรวจหาแอมเฟตามีน

และสารบางชนิดที่มีสวนประกอบคลายกันดวยวิธี ทนิเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยสกัดปสสาวะ ส่ิงบรรจุ

ในกระเพาะอาหารหรือวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุที่ภาวะเปนเบสดวยตัวทําละลาย อยางไรก็ตามสวนที่

สกัดไดตองทาํใหเปนกรดโดยการเติม 0.5 มิลลิลิตร กรดเมทาโนลคิไฮโดรคลอริก (2 มิลลิลิตร/ลิตร) เพื่อ

ปองกันการระเหย ดงัหมายเหตุในหัวขอที่ 5.2.3 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับโดยการกินหรือฉดีแอมเฟตามีนเขาเสนเลือดดาํเกินขนาด อาจทําใหเกิดภาวะตัวรอน

เกิน ชัก  โคมา ระบบหายใจและ/หรือหัวใจลมเหลว  แตไมคอยพบการตายจากพิษเฉียบพลันของแอมเฟ

ตามีน  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ  การหาปริมาณในเลือดปกติแลวไมจําเปนตอการรักษา 
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6.2   อะมิโนฟนาโซน (Aminophenazone)  
 อะมิโดไพรนี (amidopyrine)  อะมิโนไพรนี(aminopyrine)  4-dimthylamino-1,5-dimethyl-2-

phenyl-4-pyrazolin-3-one ; C13H17N3O ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ  231 

อะมิโนฟนาโซนเปนยาระงับปวดและยาลดไข ปจจุบันมีการใชนอยเพราะขนาดที่ใชเพื่อการรักษา

ทําใหเกิดภาวะโรคเมด็เลือดขาวชนิดไมมี granule มีจํานวนนอยลง (agranulocytosis) และเซลลของ

ไตตายเฉพาะที ่ (renal tubular necrosis)  ขนาดที่ไดรบัโดยการกินประมาณ 10 กรัม ในผูใหญอาจทํา

ใหเกิดความเปนพิษแบบเฉียบพลันรุนแรงได  

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 

ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ  สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (1 โมล/ลิตร) 

2. สารละลายซิลเวอรไนเตรต (100 กรัม/ลิตร) 

3. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ  (5 โมล/ลิตร) 

4. โปแตสเซียมไนไตรต (ของแข็ง) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 มิลลิลิตร ลงในตวัอยาง 5 มิลลลิิตร แลวเติม คลอโรฟอรม  10  

มิลลิลิตร 

2. สกัดดวยเครื่องเขยา 5 นาที ปนแยกดวยเครื่องหมุนเหว่ียง แลวทิ้งชั้นของเหลวสวนบน 

3. กรองชั้นคลอโรฟอรมผานกระดาษกรอง (ดูหัวขอที ่ 4.3.2) ใสในหลอดทดลองที่สะอาดจากนั้นระเหย

แหงโดยใชอากาศอัดหรือกาซไนโตรเจนชวยเปา และละลายกลับสวนที่แหงแลวดวยน้ําบริสุทธิ์ 1 

มิลลิลิตร 

4. เติมสารละลายซิลเวอรไนเตรต  0.5 มิลลิลิตร ลงในสารละลายที่ไดในขอ 3  0.5 มิลลลิิตร 

5. เติมกรดไฮโดรคลอริก  1 มิลลิลิตร และเติมโปแตสเซียมไนไตรต 1 มิลลิลิตร ลงในสารละลายทีไ่ด

จากการสกัดที่เหลือในขอ 3 



71 

 

ผลวิเคราะห 

เมื่อเตมิซิลเวอรไนเตรต (ขอ4) จะไดสารละลายสีน้ําเงินซึ่งเมื่อตั้งทิง้ไวจะเปล่ียนเปนสีดํา  แสดง

วามีอะมิโนฟนาโซน  ในขอ 5 ที่เติมโปแตสเซียมไนไตรต  จะไดสีน้ําเงิน – มวง  ซึง่สีจะจางอยางรวดเร็ว 

อะมิโนฟนาโซนอาจตรวจพบไดในสวนสกัดของปสสาวะที่เปนเบส สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 

และวัตถุอื่นทีพ่บในที่เกิดเหต ุ โดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ (หัวขอที่ 5.2.3) ซึ่งควรทําเพ่ิมเตมิจากวิธี

ทดสอบขางตน 

 

ความไวของวิธี 

อะมิโนฟนาโซน  50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

เมื่อไดรับอะมิโนฟนาโซนเกินขนาดอาจทาํใหเกิดความดันต่ํา   ชักและเพอ การรกัษาตามอาการ

และพยุงอาการ  การหาปริมาณในเลือดไมจําเปนตอการรักษา 

 
6.3 อะมิทริพไทลีน  (Amitriptyline) 

3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethylpropylamine ; 

C20H23N  ;   มวลโมเลกุลสัมพัทธ 277 

อะมิทริพไทลีนเปนยาแกซึมเศรากลมไตรไซคลิกที่ใชกันอยางกวางขวาง       เมื่อเขาสูรางกายจะ

ถูกเมทาบอไลซโดยเอ็น-ดีเมทิเลชั่นใหสารนอรทริพไทลีน (nortriptyline)   ซึ่งเปนยาแกซึมเศรา โพรทริพ

ไทลีน (protriptyline) เปนอนุพันธของอะมิทริพไทลีน 

การตรวจหาอะมิทริพไทลีนไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย แตสารนี้และยาแกซึมเศรากลม 

ไตรไซคลิกสามารถตรวจพบและตรวจพิสูจนไดดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ    โดยสกัดปสสาวะ  สิ่ง

บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตทุีภ่าวะเปนเบสดวยตัวทําละลาย (ดหูัวขอที่ 5.2.3) 

   
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของอะมิทริพไทลีนและยาแกซึมเศราไตรไซคลิกชนดิอื่นๆ อาจทําใหรูมานตาขยาย  

ความดันเลือดต่ํา  อณุหภูมิในรางกายต่ํา   การเตนของหัวใจเสียจังหวะ  การหายใจถูกกด  โคมา  ชัก 
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หัวใจและการหายใจหยุด ลักษณะสําคัญของความเปนพิษจากสารกลุมนี้คือมีการกักคั่งของปสสาวะ 

ทําใหการเก็บตัวอยางเพ่ือการวิเคราะหตองชาไป 

การรักษาตามอาการและพยุงอาการ  ควรหลีกเล่ียงการใชยาตานการเตนของหัวใจเสียจังหวะ 

แตอาจรักษาโดยทําใหเกิดภาวะความเปนเบสดวยโซเดยีมไบคารบอเนต การหาปริมาณในเลือดไม

จําเปนตอการรักษา 

 

6.4  อะนิลีน (Aniline) 

ฟนิลามีน (Phenylamine) ; C6H5NH2 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 93 

อะนิลีนสวนใหญใชเปนสารตัวกลาง ในการผลิตสียอม และสารเคมีอืน่ๆ อะนิลีนถูกเปล่ียนแปลงใน

รางกายใหพารา-อะมิโนฟนอล (ρ-aminophenol) และพารา-อะเซตามิโดฟนอล (ρ-acetamidophenol) 

ซึ่งถูกขับถายทางปสสาวะโดยคอนจูเกตกับซัลเฟตและกลูคูโรไนด  เมื่อไฮโดรไลซีสปสสาวะจะใหพารา-

อะมิโนฟนอลกลับคืนและตรวจพบไดโดยวิธีทดสอบออรโธ-ครีซอล/แอมโมเนีย อะนิลีนและอะโรมาติกเอ

มีนปฐมภูมิ(primary aromatic amines) อ่ืนๆ  เกิดสารประกอบไดอะโซ (diazo) กับกรดไนตรัส (nitrous 

acid ) ซึ่งเกิดกับ 1-แนพทิลเอทิลีนไดเอมีน (1-naphthylethylenediamine) เปนสารอนุพันธมีสีเขม 

ปฏิกิริยานี้ใชเปนวิธีทดสอบยืนยันตามวิธีขางลางนี้ 

 

วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ วิธีทดสอบดวยวิธีออรโธ-ครีซอล/แอมโมเนีย 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) 

2. สารละลายออรโธ-ครีซอล (10 กรัม/ลิตร) 

3. สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด  (4 โมล/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไฮโดรคลอริก  0.5 มิลลิลิตร  ในตัวอยาง  0.5 มิลลิลิตร  ตมใหเดือด 10 นาทแีละทิ้งใหเย็น 

2. เติมสารละลายออรโธ-ครีซอล  1 มิลลิลิตร ในตัวอยางที่ผานไฮโดรไลซีสแลว  0.2 มิลลิลิตร 

3. เติมสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด  2 มิลลิลิตร  และผสมใหเขากัน 5 วินาที 
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ผลวิเคราะห 

สีน้ําเงินเขมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แสดงวาม ีพารา-อะมิโนฟนอล  เมทาบอไลตของพาราเซตามอล 

และฟนาซิติน และไนโตรเบนซีน  สามารถใหพารา-อะมิโนฟนอล ดวยปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสไดเชนกัน จึง

รบกวนการทดสอบเอททิลนีไดเอมนี (จากอะมิโนฟลลนี  ดูหัวขอที ่6.105) ใหสีเขียวกับวิธีในการทดสอบ

นี้ดวย 

 

ความไวของวิธี 

พารา-อะมิโนฟนอล 10 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมไนไตรต (2 กรัม/ลิตร เตรียมใหมๆ) 

2. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (2 โมล/ลิตร) 

3. สารละลายแอมโมเนียมซัลฟาเมต (ammonium sulfamate) (10 กรัม/ลิตร) 

4. สารละลายเอ็น-(1-แนพทิล) เอทิลนีไดเอมีนไดไฮโดรคลอไรด (N-(1-naphthyl)ethylenediamine 

dihydrochloride)  (2 กรัม/ลิตร   เตรียมใหม ๆ ทุกครั้ง) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ผสมสารละลายโซเดียมไนไตรต  0.1 มิลลิลิตร และกรดไฮโดรคลอรกิเจือจาง 0.2 มิลลิลิตร ในหลอด

ทดลองขนาด 5 มิลลิลิตร 

2. เติมตัวอยาง  0.1 มิลลิลิตร   ผสมและตั้งทิง้ไว 2 นาท ี

3. เติมสารละลายแอมโมเนียมซัลฟาเมต  0.2 มิลลิลิตร   ตามดวยสารละลาย เอ็น-(1-แนพทิล) เอทลิีน

ไดเอมีนไดไฮโดรคลอไรด 0.1 มิลลิลิตร 

 

ผลวิเคราะห 

ภายหลัง 1 นาที เกิดสีมวงแดงแสดงวามีอะนิลีน 
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ความไวของวิธี 

อะนิลีน 10 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

การประเมินผลทางคลินิก 
ปกติความเปนพิษของอะนลิีนเกิดจากการสดูดมหรือดดูซึมทางผิวหนัง  อาการที่ปรากฏภายใน 

1-3 ชั่วโมงหลงัรับสมัผัส ไดแก สับสน คลืน่ไส อาเจียน และทองรวง ชกั โคมา  ในรายที่รุนแรงตับและไต

ถูกทําลาย อาจฮีโมไลซิส ปสสาวะมีสีแดง (ไวน) ภาวะเมทฮีโมโกลบนิิเมีย (เลือดเปนสีชอกโกแลตเขม) 

(หัวขอที่ 3.2.2)  อาจตรวจวัดเมทฮโีมโกลบินในเลือดไดแตไมเสถียร   ถาใชตัวอยางทเก็บคางไวผลที่ได

จะไมนาเชื่อถือ ควรตองทดสอบการทํางานของตับและไต  การรักษาอาจรวมถึงการฉีดเมททิลนีบลูเขา

เสนเลือด  แตเปนขอบงหามในผูปวยที่ขาดเอ็นไซมกลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส (glucose –6-

phosphate dehydrogenase) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไปเหนี่ยวนําใหเกิดฮีโมไลซิส 

 

6.5 แอนติโมนี (Antimony) 
การฉีดเกลือวาเลนซีสามและวาเลนซีหาของแอนติโมน ี (Sb) ใชรักษาโรคติดเชื้อจากพวกพยาธิ

ใบไมและโรคที่เกิดจากโปรโตซัวลิชเมเนีย (leishmania) เกลือแอนติโมนี ใชในสีผง วัตถุสําหรับขัดและ

ใชทําผาทนไฟ  แอนติโมนีสามารถตรวจโดยวิธีทดสอบไรนส ไดในทาํนองเดียวกับอารซินิก บิสมัทและ

เมอรคิวร ี 

 

วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ
 

น้ํายาและสารเคม ี

1. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) 

2. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ  (2 โมล/ลิตร) 

3. แผนทองแดงขนาด  (5 x 10 มิลลิเมตร) หรอืลวด (ยาว 2-3 เซนติเมตร) 

4. สารละลายกรดไนตริก (500 มิลลิลติร/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ทําความสะอาดแผนทองแดงหรือลวดทองแดงทันทีกอนใชในกรดไนตริก  จนกระทั่งผิวทองแดงวาว 
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2. ลางทองแดงดวยน้ําบริสุทธิ ์ เติมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน  10 มิลลิลิตร และสารละลายที่ตองการ

ทดสอบ  20 มิลลิลิตร  ในขวดรูปชมพู (conical flask) ขนาด 100 มิลลิลิตร 

3. ตมบนอางน้ําเดือดในตูดูดควัน 1 ชั่วโมง รักษาปริมาตรของสารละลายใหคงทีโ่ดยการเติมกรด

ไฮโดรคลอริกเจือจาง 

4. ปลอยใหเย็นและลางแผนทองแดงเบาๆ ดวยน้ําบริสุทธิ ์

 

ผลวิเคราะห 

   สีบนแผนทองแดง สามารถแปลผลไดดงันี้ 

  มวงแดงเขม   -  แอนติโมน ี

  ดําทึบ     -  อารซินิก 

  ดําวาว     -  บิสมัท 

  เงิน     -  เมอรคิวร ี

ซิริเนียม (Selenium) และแทลลูเรียม (tellurium) อาจทําใหเกิดรอยดาํดวย ขณะทีซ่ัลเฟอรความ

เขมขนสูงอาจทําใหเกิดรอยดางปรากฏบนแผนทองแดง   

การประมาณคาความเขมขนของแอนติโมนีในตัวอยางสามารถทําไดโดยเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้น

บนแผนทองแดงของตัวอยางกับสารละลายที่ทราบความเขมขน  

 

ความไวของวิธี 

แอนติโมนีประมาณ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  แผนทองแดงที่มีรอยเปอนสีมวงแดงเขมจากการทดสอบขางบน 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด (potassium cyanide) (100 กรัม/ลิตร) ขอควรระวังขณะใช
สารละลายไซยาไนดเขมขน 

2. สารละลายโซเดียมซัลไฟต (50 กรัม/ลิตร เตรียมใหมๆ) 

3. สารละลายกรดไนตริก (3 โมล/ลิตร) 
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4. น้ํายาควินิน/โปแตสเซียมไอโอไดด (quinine/potassium iodide)  ละลายควินินซลัเฟต 1 กรัม ในน้ํา

บริสุทธิ์ 100 มิลลิลิตร ที่มีกรดไนตริกเขมขน  0.5 มิลลิลิตร (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.42) เมื่อควินิน

ละลายหมดเตมิโปแตสเซียมไอโอไดด  2 กรัม  

 

วิธีวิเคราะห 

1. ใสทองแดงในสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด  และทิง้ไว 10 นาท ี

2. ลางรอยเปอนที่ไมละลายในน้ํายาดวยน้ําบริสุทธิ์และเตมิสารละลายโซเดียมซัลไฟต  1 มิลลิลิตร  

และสารละลายกรดไนตริก 1 มิลลิลิตร 

3. เขยา 5 นาที และเติมน้ําบริสทุธิ์  1 มิลลิลิตร และน้ํายาควินิน/โปแตสเซียมไอโอไดด  1 มิลลิลิตร 

 

ผลวิเคราะห 

สีจากอารซินิกละลายในสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด  ขณะที่สจีากบิสมัทและแอนตโิมนีไม

ละลาย  บิสมัทจะคอยๆเกิดการแขวนลอยของสีสม/น้ําตาลอยางชากับควินิน/โปแตสเซียมไอโอไดด  

 

ความไวของวิธี 

แอนติโมนีประมาณ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

การประเมินผลทางคลินิก 
การฉีดเกลือของแอนติโมนีอาจทําใหเกิดความเปนพิษตอหัวใจ ลมฟุบและอาจช็อกตาย  ความ

เปนพิษในอุตสาหกรรมมักเกิดจากการสูดดมควันหรือฝุนของสารประกอบแอนติโมนี อาการพิษ

เฉียบพลันที่เกิดจากการไดรบัแอนติโมนทีางปากเหมือนอารซินิก รวมถึงปวดชองทอง อาเจียนและ

ทองรวง   การวัดระดับความเขมขนแอนติโมนีในเลือดเปนประโยชนสําหรับวินิจฉัยความเปนพิษ

เฉียบพลัน  แตตองใชวิธีอะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปคโตรโฟโตมติร ี 

 
6.6 อารซินิก (Arsenic)  

สารกําจัดศตัรพืูชและสัตวหลายชนิดมีอารซินิก (As) อยูในรูปของกรดอารซนิิก  กรดไดเมทิลอาร

ซินิก (dimethylarsenic acid)  เกลือของอารซิไนตอารซิเนตและมีเทนอารโซเนท   สารประกอบของอาร

ซินิกหลายชนิดทีมี่ใชในทางเภสัชกรรม  การทําเซรามคิและแกว  กาซอารซีน (AsH3) ใชในกระบวนการ

ตางๆทางอตุสาหกรรมและอาจถูกปลอยออกมาจากการเกิดอุบัติเหตุของสารอื่นๆ ทีมี่อารซินิกอยู 
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อารซินิกสามารถตรวจพบและพิสูจนเอกลักษณโดยวิธีการทดสอบไรนส เหมือนแอนติโมน ี บิสมทั

และเมอรคิวรวีิธีการดังขางลางนี้ใชสําหรบัการตรวจวัดความเขมขนของอารซินิกในปสสาวะ  ดัดแปลง

จากวิธีกัทซายท (Gutzeit)   กลาวโดยสรุป ทําใหเกิดปฏิกิริยาระหวางสารประกอบที่มีอารเซนิกใน

ตัวอยางกับไฮโดรเจน (hydrogen) อารซีนถูกพาไปโดยไฮโดรเจนผานกระดาษกรองที่ชุมดวยเลดอะซิ

เตต (lead acetate)  (เพ่ือแยกซัลไฟดออก) และอารซินิกถูกจับอยูในสารละลายของซิลเวอรไดเอทิลได

ไทโอคารบาเมต (silver diethyldithiocarbamate)  ในไพรดิีน ( pyridine) ในสวน bubbler 

 

วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุ วธิีทดสอบไรนส – ดู

เรื่องแอนติโมนี (หัวขอที่ 6.5) 

 

ผลวิเคราะห 

สีบนแผนทองแดง สามารถแปลผลไดดงันี ้

  มวงแดงเขม - แอนติโมน ี

  ดําทึบ  - อารซินิก 

  ดําวาว  - บิสมัท 

  เงิน   - เมอรคิวร ี

ซิลิเนียมและแทลลูเรียมทําใหเกิดรอยดําไดดวย ซัลเฟอรทีค่วามเขมขนสูงอาจใหรอยดางปรากฏ

บนแผนทองแดง 

การประมาณคาความเขมขนของอารซนิิกในตัวอยางสามารถทําไดโดยเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นบน

แผนทองแดงของตัวอยางกับสารละลายที่ทราบความเขมขนอารซินิก 

 

ความไวของวิธี 

อารซินิกประมาณ  5 มิลลิกรมั/ลิตร 

 

วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื   ทองแดงทีม่ีสีดําทึบจากการทดสอบขางบน 

 

 



78 

 

น้ํายาและสารเคม ี

สารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด  (100 กรัม/ลิตร) ระวงัขณะใชสารละลายไซยาไนดเขมขน 

 

วิธีวิเคราะห 

ใสแผนทองแดงในสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนดและทิ้งไว 10 นาที  

 

ผลวิเคราะห 

สีของอารซินิกที่ละลายไดในสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด  ขณะทีสี่ของบิสมัทเเละแอนตโิมนี

ไมละลาย 

 

ความไวของวิธี 

อารซินิกประมาณ  5 มิลลิกรมั/ลิตร 

 

วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายซิลเวอรไดเอทิลไดไทโอคารบาเมต (5 กรัม/ลิตร) ในไพริดนี  

2. สารละลายเลดอะซิเตต (200กรัม/ลิตร) 

3.  สแตนนัสคลอไรด (stannous chloride) (330 กรัม/ลิตร) ในกรดไฮโดรคลอริก (200 มิลลิลิตร/ลิตร) 

4. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) 

5. โปแตสเซียมไอโอไดด  (เปนของแข็ง) 

6. เม็ดสงักะสี 

 

เครื่องมือ 

อุปกรณกัทซายทดดัแปลง  (รูปที ่9) 
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รูปท่ี 9 อุปกรณกัทซายทดัดแปลง (จากฟชเชอร ไซแอนติฟค) 

สารมาตรฐาน 

ละลายอารซินิกไตรคลอไรด 2.4 กรัม  ในกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง (1 โมล/ลิตร) 1 ลิตร  ให

สารละลายมีความเขมขนของอารซินิก 1 กรัม/ลิตร เจือจางดวยน้ําบริสุทธิ์เพ่ือใหไดสารละลายมีความ

เขมขนของอารซินิก  0.5 , 2.0 , 5.0 และ 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ทําความสะอาดอุปกรณกัทซายทดัดแปลงดวยอะซิโตนและทําใหแหง 

2. แชใยแกวสําหรับอดุรูในสารละลายเลดอะซิเตต    และปลอยใหแหงทีอุ่ณหภูมิหอง 

3. ใสใยแกวที่ผานการแชสารละลายเลดอะซิเตตแลวเขาไปในสวนบน(หลอดแกว)ปลายของguard 

tube  

4. เติมสารละลายซิลเวอรไดเอทิลไดไทโอคารบาเมต  3.0 มิลลิลิตร ลงในสวน bubbler   
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5. เติมโปแตสเซยีมไอโอไดด 2 กรัม และตัวอยาง 50 มิลลิลิตร ในขวดแกวรูปชมพู ขนาด 100 มิลลิลิตร 

หมุนวนจนกระทั่งละลายและเติมสารละลายสแตนนัสคลอไรด  2 มิลลิลิตร และกรดไฮโดรคลอริก

เขมขน  10  มิลลิลิตร  

6. ผสมใหเขากันดี เติมเม็ดสังกะสี 10 กรัม และรีบใส bubbler อยางเร็วและตรวจสอบทุกรอยตอ 

7. ปลอยใหเกิดปฏิกิริยาเปนเวลา  45 นาที ที่อุณหภูมิหอง 

8. นํา bubbler ออกและหมุนวนเบาๆ เพื่อละลายสารเชิงซอนอ่ืนๆ ที่ตดิอยูขางภาชนะและทําการผสม

สารละลายใหเขากัน 

 

ผลวิเคราะห 

วัดคาการดดูกลืนแสงของสารละลายที่ 540 นาโนเมตร เทียบกับน้ํายาแบลงค (ดหูวัขอที่ 4.5.2) 

และคํานวณความเขมขนอารซินิกโดยการเทียบกับกราฟมาตรฐานทีท่ําไวแลวซึ่งมีความเปนเสนตรง

ในชวงความเขมขนของอารซินิกมากถึง 10 มิลลิกรัม/ลิตร เจอรมาเนียม (germanium)และแอนตโิมนี

รบกวนการวิเคราะหนี ้

 

ความไวของวิธี 

อารซินิก 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

การประเมินผลทางคลินิก 
การไดรับเกลือของอารซินิกโดยการกินแบบเฉียบพลันทําใหปวดทองอยางรุนแรง  อาเจียนและ

ทองรวงปนเลอืด การตายเกิดจากระบบการไหลเวียนลมฟุบ  การสูดดมอารซนีทําใหเมด็เลือดแดงแตก

ตัวจํานวนมากและไตลมเหลว การรักษาอาจใชสาร  chelating  
 

6.7 อะทีโนลอล (Atenolol) 
2-[4-(2-hydroxy-3-isopropylaminopropoxy) phenyl] acetamide ; C14H22N2O3;  มวลโมเลกุล

สัมพัทธ   266 
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อะทีโนลอลเปนสารที่กีดขวางเฉพาะเบตา-อะดริโนรีเซฟเตอรของหัวใจ (β-blocker) ใชในการ

รักษาโรคความดนัเลือดสูง 

การตรวจหาอะทีโนลอลไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย แตสามารถตรวจพบและตรวจพิสูจน

เอกลักษณไดดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ  โดยสกัดจากตัวอยางเชน ปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะ

อาหารหรือวัตถุอื่นที่พบในทีเ่กิดเหตุในสภาวะเบสดวยตัวทําละลายอินทรีย (ดูหัวขอที่ 5.2.3) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

กรณีที่ไดรับอะทีโนลอลเกินขนาดแบบเฉยีบพลัน  อาจทําใหหลอดลมตีบ   ความดันเลือดต่ําและ

หัวใจลมเหลวได    การรักษาตามอาการและพยุงอาการและอาจใช β-agonist  ดวย การหาปรมิาณอะ

ทีโนลอลในเลอืดโดยทั่วไปไมจําเปนตอการรักษา 

 
6.8   อะโทรพีน (Atropine) 

(1R,3r,5S)-Tropan-3-yl(+)-tropate; C17H23NO3 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ  289 

อะโทรพีนพบไดในพืชหลายชนดิ เชน Atropa belladonna และ Datura stramonium  เปนยา

ตานฤทธิ์การทํางานของโคลิเนอจิก (anticholinergic activity) อยางแรง ใชลดการหลัง่น้ําลายและสาร

คดัหลัง่ในหลอดลมกอนวางยาสลบ รักษาอาการหดเกร็งของกระเพาะอาหารและลาํไส  ทําใหรมูานตา

ขยายเพื่อการตรวจรักษาตา  อะโทรพนียังใชเปนสารแกพิษของการเกิดพิษที่เกิดจากสารยับย้ังโคลีนเอส

เตอเรส เชนสารกําจัดศตัรูพืชและสัตวกลุมออรกาโนฟอสเฟต  คารบาเมตและสารเคมทีี่ใชในสงคราม

บางตัว  อะโทรพีนมีฤทธิ์แรงมากขนาด  10 มิลลิกรัม หรอืมากกวาสามารถทําใหการเกิดพิษรุนแรง 

การตรวจหาอะโทรพีนไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย  แตสามารถตรวจพบและตรวจพิสูจน

เอกลักษณไดดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตรกราฟ  โดยสกัดตัวอยางเชน ส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารหรือ

วัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุในสภาวะเบสดวยตัวทําละลายอินทรีย    (ดูหัวขอที่ 5.2.3)      ซึ่งวิธนีี้อาจใช

ตรวจพบอะโทรพีนไดในตัวอยางปสสาวะ  แตความเขมขนในปสสาวะมักต่ํามากแมหลังไดรับอะโทรพีน

เกินขนาด 
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การประเมินผลทางคลินิก 
การไดรับอะโทรพีนเกินขนาดแบบเฉียบพลัน  อาจทําใหหัวใจเตนเร็ว ความดนัเลือดสูง มีไข เพอ

และประสาทหลอน  ไฟโสสติกมีน (Physostigmine) เปนสารแกพิษอะโทรพนีที่ใหผลดี   การหา

ปริมาณอะโทรพีนในลือดไมมีประโยชนตอการรักษา 

 
6.9  กลุมบารบิทูเรต (Barbiturates) 

กลุมบารบิทูเรตเปนอนุพันธของกรดบารบิทูริก (barbituric acid) ที่โมเลกุลถูกแทนที่ทีต่ําแหนง 

5,5' นอกจากนี้ไนโตรเจนอะตอมตําแหนงที่ 1 อาจเปนหมูเมทิล (-CH3) ไดเปน เมทิลฟโนบารบิทาล 

(methylphenobarbital)   ในขณะที่การแทนที่ของซัลเฟอรในออกซิเจนตําแหนงที่ 2 ให ไทโอบารบิทูเรต 

(thiobarbiturates) เชน ไทโอเพนทาล (thiopental) 

สูตรโครงสรางของกรดบารบิทูริกแสดงขางลางนี ้

 

 

 

 

 

กลุมบารบิทูเรตบางชนิดที่พบบอยไดใหไวในตารางที่ 18  สวนกลุมบารบิทูเรตอื่นๆ ที่อาจพบได

คือ ไซโคลบารบิทาล (cyclobarbital) ไซโคลเพนโตบารบิทาล (cyclopentobarbital) เฮปตะบารบิทาล 

(heptabarbital) เมโทเฮกซทิาล (methohexital) และวินบารบิทาล (vinbarbital)  สังเกตไดวากรดบารบิ

ทูริกเองไมไดใชเปนยามาเปนเวลานานแลว 

บารบิทูเรตเปนยานอนหลับและระงับประสาทอยางแรง  แตปจจบัุนนี้ในหลายๆ ประเทศใช

เฉพาะฟโนบารบิทาลและไทโอเพนทาล (ชนดิฉีด)  กันอยางกวางขวาง กลุมบารบิทูเรตอาจถูกใชทาง

อายุรศาสตร(เวชศาสตร) สัตวแพทยใชเพื่อทําใหสัตวตายอยางสงบหรือไมเจ็บปวดและบารบิทาล

โซเดียม  ก็ใชเปนสารเคมทีางหองปฏิบัติการโดยเฉพาะใชเปนสารละลายบัฟเฟอร 

ในการเกิดพิษแบบเฉียบพลันจําเปนที่จะตองทราบแนชดัวาเปน บารบิทาล (barbital) หรือฟโน

บารบิทาล [เรียกวายาในกลุมที่ออกฤทธิ์นาน (long-acting barbiturates)] หรือออกฤทธิ์ส้ัน (short) 

หรือปานกลาง (medium acting) ทั้งนี้เพราะวาการขับปสสาวะที่เปนดาง (alkaline diuresis) (ดหูวัขอที่ 

2.2.3) ชวยเพิ่มการขับถายของบารบิทาลและฟโนบารบิทาล   แตไมชวยเพิ่มการขับถายกลุมบารบิทูเรต

ชนดิอื่น 
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ตารางท่ี 18 บารบิทูเรตบางชนิดที่ใชเปนยานอนหลับ 
 

  สารประกอบ       ชื่อทางเคมี    มวลโมเลกุลสัมพัทธ         

  Amobarbital        5 - Ethyl -5- isopentylbarbituric acid  226  

  Barbital         5, 5- Diehtylbarbituric acid   184 

  Pentobarbital        5 - Ethyl -5-(1- methylbutyl)barbituric acid  226 

  Phenobarbital        5 - Ethyl-5-phenylbarbituric acid    232 

  Secbutabarbital        5-n-Butyl-5-ethylbarbituric acid      212 

  Secobarbital        5-Allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid  238 

  Thiopental        5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid 242   

  

การตรวจหาสารประกอบเหลานี้ยังไมมีวิธีทดสอบอยางงายที่นาเชื่อถือได การวิเคราะหเชงิ

คณุภาพที่ดีทีสุ่ดคือวิธีทนิเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยสกัดปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารหรอืวัตถุ

อื่นที่พบในที่เกิดเหตุดวยตัวทําละลายอินทรีย (ดูหัวขอที ่5.2.3)   วิธีนี้ยังใชในการพิสูจนเอกลักษณชนิด

ของบารบิทูเรตทีมี่อยูไดดวย 

วิธีการตรวจวิเคราะหที่ใหไวขางลางจะชวยใหตรวจวัดปริมาณของบารบิทเูรตทั้งหมดทีม่ีอยูในตัว

ทําละลายที่สกัดจากตัวอยาง โดยอาศัยคณุสมบตัิการดดูกลืนแสงของบาบิทูเรตทีเ่ปลี่ยนไป  เมือ่เปลี่ยน

จาก pH 11 ไปเปน pH 2  อยางไรก็ตาม สเปกโตรโฟโตมิเตอรชนิดลําแสงคูจําเปนในการตรวจวิเคราะห 

(ดูหัวขอที ่ 4.5) การตรวจวัดปริมาณที่ถูกตองของบารบิทเูรตแตละชนดิ โดยปกติแลวตองใช gas-liquid 

หรือ high-performance liquid chromatography 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื  เลือด  พลาสมา หรือ ซรีัม (5 มิลลิลิตร) 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. บอเรตบัพเฟอร (Borate buffer) pH 8.4 เตรียมโดยผสมไดโซเดียมเตตราบอเรต (disodium 

tetraborate) 22.4 กรัม   กับ กรดไฮโดรคลอริก (1 โมล/ลิตร) 76 มิลลิลิตร และเติมน้ํากลั่นจนครบ 2 

ลิตร 

2. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (2 โมล/ลิตร) 

3. กรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 
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4. แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) 

5. สวนผสมของโซเดียมซัลเฟตกับถาน (charcoal) โดยเตรยีมจาก  activated charcoal 100 มิลลิกรัม 

กับ แอนไฮดรสัโซเดียมซัลเฟต 100 กรัม ผสมใหเขากัน จากนั้นนาํไปทําใหรอนใน evaporating 

basin ที่ 100 oซ เปนเวลา 8 ชั่วโมง  ตั้งทิง้ไวใหเย็นและนําไปเก็บไวในขวดทีมี่ฝาปดอยางแนนหนา 

  

สารมาตรฐาน 

เตรียมสารละลายบารบิทาล ความเขมขน 5,10, 25 และ 50 มิลลิกรัม/ลิตร ในพลาสมาคนปกติ  

โดยการเจือจางจากสารละลายโซเดียมบารบิทาล (1.12 กรัม/ลิตร ซึง่เทียบเทากับกรดไดเอทิลบารบิทูริก 

เขมขน 1.00 กรัม/ลิตร) 

   

วิธีวิเคราะห 

1. ใสตัวอยาง 5 มิลลิลิตร ลงในกรวยแยกขนาด 250 มิลลิลิตร  เติมกรดไฮโดรคลอรกิ 2 มิลลิลิตร และ 

ไดเอทิลอีเทอร  (ดวยความระมัดระวัง) 60 มิลลิลิตร 

2. ใชน้ําบริสุทธิ์หลอลื่นจุกปดของกรวยแยก  แลวปดจุกและเขยาเบาๆ 2 นาท ี

3. ตั้งทิ้งไว 5 นาที จากนั้นไขชัน้ลางซึ่งเปนสวนที่เปนชั้นน้าํทิ้งไป 

4. เติมไดเอทิลอีเทอรที่สกัดได ลงในกรวยแยกอันที่2 ที่ใส บอเรตบัฟเฟอร 10 มิลลิลิตร ไวแลวและเขยา

เปนเวลา 1 นาที 

5. ตั้งทิ้งไว 5 นาที ไขชั้นลางซึง่เปนสวนที่เปนชั้นน้ําทิง้ไป 

6. ลางกรวยแยกอีกรอบ ดวยน้าํกล่ัน 5 มิลลิลิตร ตั้งทิง้ไว 5 นาทีและไขชั้นลางซึ่งเปนชั้นน้ําทิง้ไป 

7. เติมสารผสมของโซเดียมซัลเฟต กับถานประมาณ 4 กรัม ลงไปในอีเทอรที่สกัดไดในกรวยแยกเขยา

ใหทั่ว  แลวกรองสวนที่สกัดไดผานกระดาษกรองไปยังขวดกนกลมขนาด 150 มิลลลิิตร 

8. เติมไดเอทิลอีเทอร  ลงไปในกรวยแยก อีก 20 มิลลิลิตร  เขยาและกรองสวนที่สกัดไดลงไปในขวดกน

กลมเดิม โดยผานกรวยกรอง 

9. นําสวนที่สกัดไดไประเหยจนแหงบนอางน้ํารอนที่อณุหภูมิ 40 oซ  โดยใชอากาศอดัหรือไนโตรเจน

ชวยเปา 

10. เตมิน้ํากล่ัน 5 มิลลิลิตร ลงไปยังสวนสกัดที่ทําใหแหงแลว  คนใหเขากัน ตั้งทิ้งไว 5 นาที 

11. กรองสวนสกัดที่ละลายไดผานกระดาษกรองลงไปในหลอดทดลองขนาด 12.5 เซนติเมตร 

12. ใชน้ํากลั่นปรับสเปกโตรโฟโตมิเตอร ใหเทากับ 0 ที่ 240 นาโนเมตร ใน  ตําแหนงของตัวอยางและ

ของอางอิง (ขนาดของเซล (fused silica cells) คือ กวาง 1 เซนติเมตร X ยาว 1 เซนติเมตรและสูง 

4 เซนติเมตร ดูหัวขอที ่4.5.2) 



85 

 

13. เตมิสวนที่กรองได 4 มิลลิลิตร ลงในเซลลที่แหงสะอาด เติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน 50 

ไมโครลติร  คนใหเขากันโดยใชแทงคนที่เปนพลาสตกิ ตรวจสอบ pH ใหไดประมาณ 10 (โดยใช

กระดาษ pH ทั่วไป) 

14.  รีบนําไปวัดหาคาการดดูกลืนแสง (absorbance) ที ่ 240 นาโนเมตร เทียบกับแบลงคน้ํากลั่น (ดู

หัวขอที่ 4.5.2)  ถาจําเปนที่จะตองเจือจางสวนของตวัอยางที่สกัดไดเพื่อใหคาการดูดกลืนแสงอยู

ในชวงที่อานได  ใหใชน้ํากลั่นเจือจางดวยปริมาตรที่แนนอน นําไปอานคาใหม บันทึกปรมิาตรของ

การเจือจางตัวอยาง ถามีสเปกโตรโฟโตมิเตอรที ่ scan  ไดให scan ในชวงความยาวคลื่น 200- 

450 นาโนเมตร 

15.  อานหรือ scan ซ้ําอีกครั้ง หลังจาก 5 นาท ี

16. เตมิกรดซัลฟวริก เขมขน 0.1 มิลลิลิตร ลงไปในเซล ใชแทงคนที่เปนพลาสติกคนใหเขากัน ตรวจสอบ

ให pH อยูประมาณ 2 (โดยใชกระดาษ pH ทั่วไป) 

17. อานซ้ําที่ 240 นาโนเมตร หรอื scan ชวง 240-450 นาโนเมตร 

 

ผลวิเคราะห 

สารประกอบหลายชนิดรบกวนการวิเคราะหนี ้     กลูเททิไมดถูกไฮโดรไลซไดงายที่ pH เปนดาง 

ดังนัน้ถามีสารประกอบนี้อยูการดูดกลืนของแสงที ่ 240 นาโนเมตร จะลดลงอยางเห็นไดชดัหลังจาก 5 

นาที ที ่pH 11 (ขอ 15 ขางบน)  ถามีสารประกอบชนดิอ่ืนๆ อยูเชน เมทาควอโลนหรือฟนาโซน (เชน ได

คลอราลฟนาโซน ) จะตรวจพบไดเมื่อ  scan ในชวงความยาวคลื่น  200-450 นาโนเมตร   การเติม

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไชด ( 2 โมล/ลิตร) 0.1 มิลลลิิตร  ลงใน ammonical extract (ขอ 14 ขางบน) 

ทําใหสเปกตรัมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ  (รูปที่ 10) ซึ่งมีประโยชนตองานวิเคราะหเชิง

คณุภาพ 

 
รูปท่ี 10 อัลตราไวโอเลต สเปกตราของสารละลายโซเดียมบารบิทาลที่คา pH ตาง ๆ  
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การวัดหาปริมาณนัน้ทําไดโดยวัดความแตกตางระหวางคาการดดูกลืนของแสงทีp่H10 และpH 2 

แลวสรางกราฟมาตรฐานโดยวิเคราะหสารละลายมาตรฐานบารบิทูเรต และคํานวณความเขมขนของ 

บารบิทูเรต  ในตัวอยางหรือคํานวณโดยใชสูตร 

[คาการดูดกลืนแสงที่ pH 10) - (คาการดดูกลืนแสงที่ pH 2)] X dilution factor (ถามี) X 25 

= บารบิทูเรต (มิลลิกรัม/ลิตร)  

ปริมาณตัวอยางถานอยกวา 5 มิลลิลิตร  อาจใชทําการวิเคราะหไดแตจะทําใหเกิดผลที่ตามมาคอื 

ความไว การวิเคราะหดวยวิธีนี้ไมดีเวนแตวาใชเซลชนิด  “micro”-volume fused silica 

spectrophotometer cells แทน 

  

ความไวของวิธี 

บารบิทูเรต  2 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

การประเมินผลทางคลินิก 
ยาในกลุมบารบิทูเรต  ถาไดรับเกินขนาดจะมีพิษสูงมากและอาจทําใหเกิดการขยายตัวของหลอด

เลือดสวนปลาย ความดนัเลอืดต่ํา  ช็อก  ภาวะระบายลมหายใจพรอง อณุหภูมิต่ํากวาปกติ โคมา ชัก ไต

วายเฉียบพลัน โดยปกตแิลวผูปวยจะตายเนื่องจากการหายใจหรือหัวใจหายใจหยุดหรือมีอาการแทรก

ซอนเกิดขึ้นในระบบหายใจ 

เมื่อความเขมขนของบารบิทูเรตในพลาสมามากกวา 10 มิลลิกรัม/ลิตร  (บารบิทูเรตและฟโนบาร

บิทาล  50 มิลลิกกรัม/ลิตร) อาจทําใหเกิดพิษรุนแรง การใหถานกัมมันตซ้ําหลายๆครั้ง  และ/หรอืการ

เพิ่มการขับถายยาออกจากรางกายโดยการทําใหปสสาวะเปนดาง  อาจเปนประโยชนในกรณีการเกิด

พิษอยางรุนแรงจากบารบิทูเรตและฟโนบารบิทาล   การทําฮีโมเพอรฟวชั่นโดยใชถาน ใชรักษาการเกิด

พิษอยางรุนแรงจากยาในกลุมบารบิทูเรตทีอ่อกฤทธิ์สั้นหรือปานกลาง (ดูหัวขอที ่2.2.3) 

 
6.10 แบเรียม (Barium) 

แหลงแบเรียม (Ba) ที่สําคญัคือแบเรียมซัลเฟต (barytes, BaSO4)  ละลายในน้ําไดยากมาก  

สําหรับเกลือของแบเรียมที่ละลายน้ําไดมากกวาคือแบเรียมไนเตรต  (BaNO3) และแบเรียมคลอไรด 

(BaCl2)  ซึ่งใชในอุตสาหกรรมและคอนขางมีพิษ  สวนแบเรียมซัลไฟด (BaS) นํามาใชเปนสารสําหรับ

ถอนขน 



87 

 

การตรวจหาแบเรียมในตัวอยางชีววัตถุไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย วิธีการทดสอบ

ขางลางนี้เปนการทดสอบวามีเกลือแบเรียมในตัวอยางหรือไมในส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารหรือตัวอยาง

อื่นทีต่องมีแบเรียมปริมาณคอนขางสูง 

วิธีการทดสอบยืนยันอาศัยความจริงที่วาตะกอนของเลดซัลเฟต (lead sulfate)    ละลายไดใน

กรดอะซติิกเจือจาง แตจะเกิดตะกอนเมื่อมีเกลือของแบเรียมละลายอยูดวย  ดงันั้นการเพิ่มประสทิธิภาพ

ความไวของวิธีข้ึนกับการทําปฏิกิริยาระหวางอนุมูลแบเรยีมและซัลเฟต   

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1.  กรดไฮโดรคลอริกเขมขน  (ความหนาแนนสัมพัทธ  1.18) 

2.  ลวดแพลทินัม (Platinum wire) 

 

วิธีวิเคราะห 

1.  จุมปลายลวดแพลทินัมในกรดเขมขน 

2.  จุมปลายลวดดานที่จุมกรดลงในตัวอยาง 

3.  เผาตัวอยางดวยตะเกียงแอลกอฮอลหรือตะเกียงขนาดเล็ก 

 

ผลวิเคราะห 

เปลวไฟสีเหลืองปนเขียวแสดงวามีเกลือของแบเรียม  เกลือของทองแดงและทาลเลยีมใหเปลวไฟ

สีเขียวกับการทดสอบนี ้  

ถามีปริมาณของเกลือโซเดียมมากจะใหเปลวไฟสีสม  เหลือง  ซึ่งจะบังสีอื่นๆ ทีเ่กิดขึ้น 

 

ความไวของวิธี 

แบเรียม  50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ
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น้ํายาและสารเคม ี

1.  สารละลายกรดซัลฟวริก  (1 โมล/ลิตร) 

2.  สารละลายเลดอะซิเตต (100 กรัม/ลิตร) 

3.  สารละลายกรดอะซิติก  (50 มิลลิลิตร/ลิตร) 

4.  แอมโมเนียมอะซิเตต  (ของแข็ง) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ผสมเลดอะซิเตต 2  มิลลิลิตร   และสารละลายกรดซัลฟวริกเจือจาง 2 มิลลิลิตร   เติมแอมโมเนยีม 

อะซิเตตอยางพอเพียงจนตะกอนของเลดอะซิเตตละลายหมด  

2. เติมสารละลายกรดอะซิติกเจือจาง 0.1  มิลลิลิตร  ลงในตัวอยาง 1  มิลลิลติร  และเติมสารละลาย

เลดซัลโฟ-อะซิเตต  (จากขอ 1)  และvortex-mix  นาน 5  วินาที 

3.  นําไปปนแยก  2  นาที  และดหูลอดทดลองกับฉากหลังที่มีสดีํา   

 

ผลวิเคราะห 

สีขาวขุนหรือตะกอนสีขาวเกิดขึ้นแสดงวามีแบเรียมในตวัอยาง แคลเซียมและสตรอนเทียมรบกวน

การทดสอบนี ้

 

ความไวของวิธี 

แบเรียม 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

  
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับเกลือของแบเรียมที่ละลายไดโดยการกิน  อาจทําใหเกิดการอักเสบในทางเดินอาหาร  

หัวใจหองลางเตนแผวระรัว  (ventricular fibrillation)  และกลามเนื้ออัมพาต  อาการจะคุกคามตอชีวิต

การเปนอยูเนื่องจากความเขมขนของโปแตสเซียมในเลือดต่ําผิดปกต ิ ซึ่งเปนลกัษณะอาการเกิดพิษ

รุนแรงของแบเรียมที่สําคญัอนัหนึ่ง (ดูหัวขอที่ 3.1.2)   
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6.11  เบนโซไดอะซิพีน (Benzodiazepines) 
สารประกอบประเภทนี้สวนมากมีโครงสรางทั่วไปดังนี ้

 

เบนโซไดอะซพีินบางชนดิทีพ่บโดยทั่วไป  แสดงในตารางที่ 19  อัลพราโซแลม คามาซีแพม คลอ

ราซีเพท ฟลูไนตราซีแพม คตีาโซแลม โลพราโซแลม  ลอรเมตาซีแพม  เมดาซีแพม มิดาโซแลม พราซี

แพมและไตรอะโซแลม  เปนกลุมเบนโซไดอะซิพีนที่มีสดัสวนถึง 60 หรอืมากกวา 

เบนโซไดอะซพีินถูกนํามาใชเปนยาสงบประสาท  โคลบาแซม  โคลนาซีแพมและไดอะซีแพม  ถูก

ใชเปนยากันชัก  ทีมาซีแพมถูกนํามาใชในทางที่ผดิและบอยครั้งที่ใชรวมกับยาชนิดอ่ืน เบนโซไดอะซิพีน

จะถูกเมทาบอไลซไดอยางมากและเบนโซไดอะซิพีนหลายชนิดเปนสารเมทาบอไลตจากสารประกอบอื่น    

ดังนัน้ไดอะซีแพมจะใหนอรดาซีแพม ออกซาซีแพม (3-hydroxynordazepam) และทีมาซีแพม (3-

hydroxydiazepam) ซึ่งขับถายออกทางปสสาวะโดยคอนจูเกตกับกลูคูโรไนดหรือซัลเฟต 

วิธีการทดสอบใหเกิดสีใหผลไมนาเชื่อถือสําหรับสารประกอบเหลานี้   อยางไรก็ตามในการไฮโดร

ซีสสวนมากเบนโซไดอะซิพีนและสารประกอบคอนจูเกตของตัวมันเองจะเกิดอะมิโนเบนโซฟโนน ซึ่ง

สามารถสกัดและวิเคราะหโดยทินเลเยอรโครมาโตกราฟได   ใชน้ํายาสําหรับฉดีพนใหเกิดสทีี่แตกตางกัน

สองชนดิเพื่อเพิ่มความสามารถในการจําแนกดวยวิธีนี้ ไดแก พารา-ไดเมทิลอะมิโนซินนามาลดีไฮด (p-

dimethylaminocinnamaldehyde) และ กรดไนตรสั (เอ็น-(1-แนพทิล)เอทิลนีไดอามีน (N-(1-

naphthyl)ethylenediamine) (ปฏิกิริยาบราตตัน-มารแชล (Bratton-Marshall)) 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นทีพ่บในที่เกิดเหต ุ
 

น้ํายาและสารเคม ี

1. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) 

2. ปโตรเลียมอีเทอร (สวนที่เดอืดจากอุณหภมูิ 40-60 oซ) 

3. เพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟชนิดเคลือบดวยซิลิกาเจล  (ขนาด 10 x 20 เซนติเมตร  ขนาดผงซลิิ

กาเจลเฉลี่ย 20 ไมโครเมตร ดู หัวขอที่ 4.4.1) 
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4. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ ( 1 โมล/ลิตร) 

5. โทลูอีน : กรดเกลเชียลอะซิติก  (97: 3) 

6. สารละลายพารา-ไดเมทิลอะมิโนซินนามาลดีไฮด  ( 5 กรัม/ลิตร) 

7. สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก ( 500 กรัม/ลิตร) 

8. สารละลายกรดซัลฟวริก ( 500  มิลลิลิตร/ลิตร) 

9. สารละลายโซเดียมไนไตรต(10 กรัม/ลิตร เตรียมขึ้นใหมๆ ) 

10. สารละลายแอมโมเนียมซัลฟาเมต (50 กรัม/ลิตร) 

11. เอ็น-(1-แนพทิล) เอทิลนีไดอามีนไฮโดรคลอไรด (10 กรัม/ลิตร) ใน อะซโีตน : น้ํา (4:1) 
 

ตาราง 19  เบนโซไดอะซีพีนบางชนิดท่ีพบท่ัวไป 
 

สารประกอบ   ช่ือทางเคมี    มวลโมเลกุลสมัพัทธ 
 

Chlordiazepoxide 7-Chloro-2-methylamino-5-phenyl-3H-   300 

     1,4-benzodiazepine 4-oxide 

Clobazam  7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-   301 

                                        benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dione 

Clonazepam  5-(2-Chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-  316 

      1,4-benzodiazepin-2-one 

Diazepam  7-Chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-  285 

      2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

Flurazepam  7-Chloro-1-(2-diethylaminoethyl)-5-(2-fluoro-  388 

      phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin- 

      2-one 

Lorazepam  7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-  321 

      3-hydroxy-2,H-1,4-benzodiazepin-2-one 

Nitrazepam  1,3-Dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-   281 

       benzodiazepin-2-one 

Oxazepam  7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-   287 

      phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

Temazepam  7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-  301 

      5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 
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สารมาตรฐาน 

ฟลูราซีแพมและไนตราซีแพม   ที่เขมขน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ในกรดไฮโดรคลอริกเจอืจาง ( 1 โมล/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ผสมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 3 มิลลิลิตร กับตัวอยางทดสอบ หรือสารมาตรฐาน 10 มิลลิลิตร ใน

หลอดทดสองชนดิมีจุกแกวปด ขนาด 30 มิลลิลิตร 

2. วางหลอดทดสอบที่ยังไมปดจุกในอางน้ํารอนที่เดือด ทีต้ั่งในตูดูดควัน 30 นาท ี 

3. ตั้งไวใหเย็น  เติมปโตรเลียมอีเทอร 10 มิลลิลิตร ปดจุกหลอดทดลอง และผสมใหเขากันดวย rotary-

mixer 10 นาท ี

4. ปนแยก  5 นาที  และนําชั้นปโตรเลียมอีเทอรลงในหลอดใหม 

5. ระเหยแหงสวนที่สกัดไดโดยใชอากาศอัดหรือกาซไนโตรเจนชวยเปา  ทีอุ่ณหภูมิ 60  °ซ  

 

ทินเลเยอร โครมาโตกราฟ 

1. ละลายกลับสวนสกัดที่แหงแลวดวยปโตรเลียมอีเทอร 100 ไมโครลิตร 

2. spot ตัวอยางและสารมาตรฐานที่ไดจากการสกัด 25 ไมโครลติร  บนเพลตที่แบงออกเปน 4 ชอง     

(2 คูๆละ 2 ชอง) (ให  spot ตัวอยางกอน ดูหัวขอที ่4.4.2) 

3. แชเพลตลงในโถที่อิ่มตัวดวย โทลูอนี : กรดอะซิติก (ดูหัวขอที่ 4.4.3) จนไดระยะทาง 1 เซนติเมตร 

4. นําเพลตออกและตัง้ทิง้ไวจนแหง 
ระวัง - น้ํายาพนทุกชนิดท่ีใชมีพิษ 

การพนจะตองทําในตูดูดควันที่ใชงานไดดี 
5. พนเพลต 2 ชองแรก (ก) ดวยสารละลายพารา-ไดเมทิลอะมิโนซนินามาลดีไฮด และทบัดวยกรดไตร

คลอโรอะซติิก 

6. พนเพลต 2 ชองที่เหลือ (ข)ดวยกรดซัลฟวริก ทําใหแหงแลวพนทับดวยสารละลายโซเดียมไนไตรต  

สารละลายแอมโมเนียมซัลฟาเมต   และสารละลายแนพทิลเอทิลีนไดอามีนตามลําดบั  โดยทําเพลท

ใหแหงกอนพนน้ํายาชนิดตอไป 

 

ผลวิเคราะห 

คา hRf และสีที่เกิดจากปฏิกิริยาของเบนโซฟโนนบางชนิดแสดงในตารางที ่20 

สารรบกวนที่เกิดจากการไฮโดรไลซีสจะถูกขจัดออกไดดวยการสกัดชั้นปโตรเลียมอีเทอร (ขอ 4) 

ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ( 2 โมล/ลิตร) ผสมใหเขากันดวย rotary-mixer 5 นาที  ตามดวย

การแยกชั้นโดย   ปนแยก 5 นาที แยกชั้นปโตรเลียมอีเทอรแลวระเหยแหงตามที่ไดกลาวขางตน (ขอ 5) 
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การแปลผลอาจทําไดยากเนื่องจากมีสารประกอบหลายชนดิให เมทลิอะมิโนคลอโรเบนโซฟโนน 

และ/หรืออะมโินคลอโรเบนโซฟโนน จากการไฮโดรไลซีสตัวอยางปสสาวะ เชน ทีมาซีแพม หรือออกซาซี

แพม  ไดอะซีแพมหรือนอรดาซีแพม  จะทาํใหเกิดเบนโซฟโนนที่คลายคลึงกันและยากตอการแปลผล 

ยาหลายชนิดที่ไมเกิดเบนโซฟโนนจากการไฮโดรไลซีส ไดแก มีดาซีแพม  ไตรอะโซแลม  โคลบา

แซม  นอรโคลบาแซมและมิดาโซแลม 

 

ความไวของวิธี 

นอรดาซีแพม (ในรูปของอะมิโนคลอโรเบนโซฟโนน)  1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

อาการพิษเฉียบพลันของเบนโซไดอาซีพีนพบไดทั่วไป  ในผูใหญมักมีอาการ เซ่ืองซึม  สับสน  

กลามเนื้อเสียสหการ   พูดทอดเสียงและไมสมบูรณ  การทํางานของรางกายไมสัมพันธกัน บางครั้งมี

อาการโคมา การกดการหายใจพบไดนอยในผูใหญยกเวนสําหรับฟลูราซีแพม   อยางไรก็ตามการกดการ

หายใจนี้อาจเกิดขึ้นไดถาผูปวย (ทั้งเด็กและผูใหญ) มีโรคระบบทางเดินหายใจอยูกอนแลว   เมื่อไดรับ

ยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลางชนิดอืน่   หรอืจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล  

เบนโซไดอะซพีีนจะออกฤทธิ์เสริมการกดระบบทางเดินหายใจ 

แมวาฟลูมาซีนิล (flumazenil) อาจใชเปนยาแกพิษเฉพาะไดก็ตาม (ดูตารางที่ 4 หนา 9) การ

รักษาตามอาการและพยุงอาการ  การตรวจวัดปริมาณเบนโซไดอะซีพีนในพลาสมาเพ่ือแกไขพิษ

เฉียบพลันมีความจําเปนเพียงเล็กนอย 
 

6.12 บิสมัท (Bismuth) 
บิสมัท (Bi) ใชในอุตสาหกรรมการผลิตสีและโลหะอัลลอย  เกลือของบิสมัท เชน บิสมัท ซับซาลิไซ

เลต  ถูกใชในทางการแพทยเพื่อรักษาระบบทางเดนิอาหาร เชน กระเพาะอาหารอักเสบ  แผลใน

กระเพาะอาหารและทองรวง  บิสมัทถูกตรวจพบไดดวยวิธีทดสอบไรนส  

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นทีพ่บในที่เกิดเหต ุ วิธีทดสอบไรนส ดู

เรื่องแอนติโมนี (ดูหัวขอที ่6.5) 

 

ผลวิเคราะห 

สีบนแผนทองแดงที่เกิดขึ้นใชแปลผลดังนี ้
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มวงแดงเขม แอนติโมน ี

ดําทึบ  อารซินิก 

ดําวาว  บิสมัท 

เงิน  เมอรคิวร ี

ซิลิเนียมและแทลลูเรียมจะใหสีดําดวยและซัลเฟอรทีค่วามเขมขนสูงอาจเกิดรอยดางที่แผน

ทองแดงได 

การประมาณความเขมขนบสิมัทในตัวอยางสามารถทําไดโดยเปรียบเทียบสีที่เกิดขึน้บนแผน

ทองแดงในสารละลายบิสมัททีท่ราบความเขมขน 

 

ความไวของวิธี 

บิสมัท ประมาณ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ใชแผนทองแดงที่เกิดคราบดาํจากการทดสอบไรนสมาทดสอบ 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด (100 กรัม/ลิตร) ควรระมัดระวังเม่ือใชสารละลายไซยาไนด
เขมขน 

2. สารละลายโซเดียมซัลไฟต (50 กรัม/ลิตร เตรียมขึ้นใหม) 

3. สารละลายกรดไนตริก  (3 โมล/ลิตร) 

4. น้ํายาควินิน/โปแตสเซียมไอโอไดด   โดยละลายควินินซลัเฟต 1 กรัม ในน้ําบริสุทธิ ์ 100 มิลลิลติร ที่

เติมกรดไนตรกิเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.42) 0.5 มิลลิลิตร   เติมโปแตสเซียมไอโอไดด   2 

กรัม    เมื่อควินินละลายหมดแลว 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ใสแผนทองแดงลงในน้ํายาโปแตสเซียมไซยาไนด  ตั้งทิ้งไว 10 นาท ี

2. ลางแผนทองแดงดวยน้ําบริสทุธิ์    เติมน้ํายาโซเดียมซัลไฟต1 มิลลิลติร    และกรดไนตริกเจือจาง 1   

มิลลิลิตร 

3. ปนผสมสารละลาย 5 นาที    แลวเติมน้ําบริสุทธิ์ 1 มิลลิลิตร     ตามดวยน้ํายาควินิน/โปแตสเซียมไอ

โอไดด  1 มิลลิลิตร 
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ผลวิเคราะห 

คราบที่เกิดจากอารซินิกจะละลายในสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด  สวนคราบจากแอนติมอนี

และบิสมัทไมละลาย   เมื่อทดสอบการละลายดวยน้ํายาควินิน/โปแตสเซียมไอโอไดด  บิสมัทจะคอยๆ 

เกิดเปนสารแขวนลอยสีสม/น้ําตาล 

 

ความไวของวิธี 

บิสมัทประมาณ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

อาการพิษเฉียบพลันจากบิสมัทอาจทําใหไตถูกทําลาย เนื้อสมองเสื่อม(encephalopathy) และ

โรคเสนประสาทสวนปลาย  (peripheral neuropathy)   พิษตอระบบประสาทอาจเกิดภายหลังการ

รักษาพิษเรื้อรังจากเกลือบิสมัท  แตอาการจะหายไปเมื่อการรักษาเสร็จ 

 
6.13 กลุมบอเรต (Borates) 

กลุมบอเรตทั้งชนดิกรดบอรกิ (H3BO3) หรือบอแรกซ (โซเดียมบอเรต  ไดโซเดยีมเตตราบอเรต 

Na2B4O7) พบในผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน และใชเปนสารกําจัดแมลง  สารกําจัดรา  สารรกัษาเนื้อไม  

น้ํายาทําความสะอาด และสารลดความกระดางของน้ํา (water softener) สารละลายบอเรตอยางออน 

ใชเปนยาหยอดตา เครื่องสําอางชนิดน้ําใชกับตา (eye-lotion)  น้ํายาลางปาก  สารกําจัดขนและขี้ผึ้งที่

ใชกันทั่วไป เคยพบวาเด็กเล็กไดรับบอเรตและเสียชีวิตจากการใชผงกรดบอริกที่ใสในผาออม  พิษจาก

บอเรตในผูใหญเกิดจากการใชไมเหมาะสม  ขนาดทีท่ําใหตายของกรดบอริกหรือโซเดียมบอเรตใน

ผูใหญคือ 7-35 กรัม 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

   

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายเทอมีริก (termeric)(เครื่องเทศ) ในเมทานอล ( 10 กรัม/ลิตร) 

2. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (1 โมล/ลิตร) 

3. สารละลายแอมโนเนียมไฮดรอกไซด (4 โมล/ลิตร) 
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วิธีวิเคราะห 

1. แผนกระดาษกรอง (ขนาด 1 x 5 เซนติเมตร) นํามาชุบใหชุมในสารละลายเทอมีรกิ และตั้งทิ้งไวให

แหงที่อุณหภมิูหอง 

2. เติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 1 มิลลิลิตร    ลงในตัวอยาง  1 มิลลิลิตร  แลวแชแผนกระดาษกรอง

เทอมรีิกในสารละลายตัวอยาง  

3. นํากระดาษกรองออกมาทิ้งไวใหแหง แลวทําใหชื้นดวยสารละลายแอมโนเนียมไฮดรอกไซด 
 

ผลวิเคราะห 

ครั้งแรกเกิดสีน้ําตาลแดงซึ่งจะมีสีเขมเมื่อแผนกระดาษกรองแหงและเมื่อทําใหชืน้ดวยแอมโน

เนียมไฮดรอกไซดแลวสีเปลี่ยนเปนสีเขียว-ดํา แสดงวามีบอเรต   ตัวออกซิไดซิ่ง (ประกอบดวยกลุมโบร

เมต  คลอเรต  ไอโอเดตและไนไตรต) รบกวนผลการทดสอบโดยการฟอกสีเทอมีริก 

 

ความไวของวิธี 

บอเรต 50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

   

น้ํายาและสารเคม ี

กรดคารมินิก ( carminic acid)  0.5 กรัม/ลิตร ในกรดซลัฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ถาจําเปนกรองส่ิงที่บรรจุในกระเพาะอาหารจํานวน 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 10 

มิลลิลิตร 

2. เติมสวนใสที่กรองได (filtrate) หรือวัตถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหต ุ0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่

สะอาด แลวเติมสารละลายกรดคารมินิก 0.5 มิลลิลิตร ลงดานขางหลอดทดสอบชาๆ เพ่ือใหเกิดเปน

ชั้นใตตัวอยาง 

 

ผลวิเคราะห 

วงสีน้ําเงิน-มวงทีร่อยตอระหวางชั้นทั้งสองแสดงวามีบอเรต   สารออกซิไดซอยางแรง 

(ประกอบดวยกลุมโบรเมต  คลอเรต  ไอโอเดต และไนไตรต) ใหผลบวกตอการทดสอบนี ้
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ความไวของวิธี 

บอเรต 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื พลาสมา หรือซรีัม (1 มิลลิลิตร) 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต ( 40 กรัม/ลิตร) 

2. กรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

3. สารละลายกรดคารมินิก (0.2 กรัม/ลิตร) ในกรดซัลฟวริกเขมขน 

 

สารมาตรฐาน 

ละลายกรดบอรกิ 0.210 กรัม ในน้ําบริสทุธิ์ 100 มิลลิลิตร (บอเรตไอออน 2.00 กรัม/ลิตร)  และ

เจือจางดวยซีรัมแบลงค ใหไดสารละลายมาตรฐานทีมี่บอเรตไอออนเขมขน 20, 50, 100 และ 200 

มิลลิกรัม/ลิตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต 5 มิลลิลิตร ลงในตวัอยางหรือสารมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร   

vortex-mix  แลวแชในอางน้ําเดือด 15 นาท ี

2. ปนแยก 10 นาที และถายของเหลวสวนบนลงในขวดปรบัปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร 

3. เติมน้ํา 2 มิลลิลิตรลงในชั้นตะกอน  เขยาและปนแยก  ถายของเหลวสวนบนลงในขวดปรับปรมิาตร

จากขั้นตอนที ่2 

4. ปรับปริมาตรดวยน้ําบริสุทธิ์ จนไดปริมาตร 10 มิลลิลิตร  ผสมใหเขากัน 5 วินาที 

5. นําสารละลายจากขอ 4 จํานวน 1 มิลลิลิตร เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 

6. เติมสารละลายกรดคารมินกิ 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน แลวตั้งทิ้งไว 10 นาท ี

7. อานคาดดูกลืนแสงที่  600 นาโนเมตร เทยีบกับซีรัมแบลงค (ดูหัวขอที่ 4.5.2) 

 

ผลวิเคราะห 

สรางกราฟมาตรฐานคาดดูกลืนแสงเทียบกับความเขมขนบอเรตในสารละลายปรับเทียบและ

คํานวณหาความเขมขนของบอเรตในตัวอยาง 
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ความไวของวิธี 

บอเรต 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

ลักษณะอาการทางคลนิิกการเกิดพิษของบอเรตคือ คลืน่ไส อาเจียน ทองรวง โคมา ชัก และ 

ระบบไหลเวียนลมเหลว  หากมีอาการรุนแรงอาจตองทาํการชําระเลือดผานเยื่อบุไตเทียมหรือชําระเลือด

ผานเยื่อบุชองทอง  ระดับบอเรตในซรีัมปกติมีคาประมาณ  7 มิลลิกรัม/ลิตร  กรณไีดรับพิษอยางรุนแรง

จะมีระดับบอเรตในซรีัม 20-150 มิลลิกรัม/ลิตร  ระดบัทีท่ําใหตายมีคาความเขมขนระหวาง 200-1,500 

มิลลิกรัม/กรัม 

 

6.14 กลุมโบรเมต (Bromates) 
กลุมโบรเมตเชนโซเดียมโบรเมต (NaBrO3) ใชเปนสวนผสมในชดุน้ํายาดัดผมและสารออกซิ

ไดซิ่ง อยางแรง วิธีทดสอบไดฟนิลเอมนีที่กลาวขางลางนี้สามารถตรวจหาสารประกอบอื่น ๆ  เชนพวก
คลอเรต  ไฮโปรคลอไรต  ไอโอเดต  ไนเตรต  และไนไตรตได 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ
 
น้ํายาและสารเคม ี

ไดฟนิลเอมนี  (10 กรัม/ลิตร) ในกรดซลัฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ1.83) 
 

วิธีวิเคราะห 
1. ถาจําเปนใหกรองตัวอยางสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารหรอืวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ 5 มิลลิลิตร ใสลง

ในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร   

2. เติมสวนใสที่กรองไดหรือวัตถุอื่นที่พบในทีเ่กิดเหต ุ0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่สะอาด จากนั้น

เติมสารละลายไดฟนิลเอมีน  0.5 มิลลิลิตร ลงดานขางขางในหลอดอยางชา ๆ  เพื่อให   เกิดเปนชัน้

ใตชั้นของของเหลวตัวอยาง 

 
ผลวิเคราะห 

ผลบวกมีสีน้ําเงินเขมเกดิขึ้นทันที่ทีบ่ริเวณรอยตอระหวางชั้นของเหลวทั้งสอง  อาจมีสีน้ําเงนิาจาง

เกิดขึ้นถาตัวอยางเปนส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารเนื่องจากมักมีสารอินทรียอยู   เนื่องจากสารทีเ่ปนตัว 
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ออกซิไดซิ่งอยางแรงทุกตัวจะถูกรีดิวซอยางรวดเร็วในชีววัตถุ   จึงตองทําการทดสอบโดยเร็วหลังไดรับ

ตัวอยาง 

 
ความไวของวิธี 
โบรเมต 10 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ ส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ
 
น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไนตริก  ( 2 โมล / ลิตร ) 
2. สารละลายซิลเวอรไนเตรต ( 10 กรัม/ลิตร ) 
3. สารละลายโซเดียมไนไตรต ( 50 กรัม/ลิตร )  เตรียมใหมกอนใชทุกครั้ง 
4. แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน ( ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88 ) 
 
วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไนตรกิเจือจางและสารละลายซิลเวอรไนเตรตอยางละ 0.2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่
มีของเหลวตัวอยาง 1 มิลลิลิตร  ผสมใหเขากันนาน 5 วินาที 

2. ถามีตะกอนเกิดขึ้น (แสดงวามีสารเฮไลด (halides) ผสมอยู) นําไปปนแยกในเครื่องหมนุเหว่ียง
นาน 1 นาท ีเพื่อใหเกิดการแยกชั้นของสารละลาย 

3. เติมสารละลายซิลเวอรไนเตรต ทีละหยด จนแนใจวาจะขจัดสารเฮไลดไดหมด  จากนั้นเติม

สารละลายโซเดียมไนไตรต 0.2 มิลลิลิตร 
4. ถามีตะกอนเกิดขึ้น   ใหเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด เขมขน 0.2 มิลลิลิตร 
 
ผลวิเคราะห 

หากเกิดตะกอนสีครีมละลายในแอมโมเนยีมไฮดรอกไซดแสดงวามีโบรเมตอยู  สวนไอโอเดตจะ

ทําปฏิกิริยาเชนเดียวกับสารเฮไลด   ในการทดสอบนี้ (ดขูอ3) 

 
ความไวของวิธี 
โบรเมต  10 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
การประเมินผลทางคลินิก 
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พิษเฉียบพลันจากโบรเมตอาจทําใหคลืน่ไส  อาเจียน ทองรวง ปวดทอง สับสน โคมาและชัก และ

มักพบภาวะเมทฮีโมโกลบินีเมีย ซึ่งอาจสังเกตไดจากเลือดมีสีชอกโกแลตเขม (ดหูัวขอที่ 3.2.2) การวัด

เมทฮีโมโกลบินีเมียในเลือดสามารถทําไดแตไมเสถียร  และการตรวจจากตัวอยางเลือดทีเ่ก็บคางไวจะ

ใหผลไมนาเชือ่ถือ การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.15  กลุมโบรไมด (Bromides) 
 เกลือโบรไมด เชน โซเดียมโบรไมด (NaBr) ซึ่งยังคงใชเปนยาระงบัประสาทและยากันชักและ
ใชในขบวนการลางรปู เมททิลโบรไมดใชเปนสารสําหรับรมควันในหองสินคาในเรอืและยุงฉางและเมื่อ

เขาสูรางกายถูกเมทาบอไลซเปนโบรไมดไอออน   ยาระงับประสาทที่มีสวนประกอบโบรไมดอยู เชน 
คารโบรมอล (carbromal) จะถูกเมตาบอไลซใหอนินทรียโบรไมดไดดวย  วิธีทดสอบเชิงคณุภาพที่
ใหชวยบอกไดวามีสารอนินทรียโบรไมดหรือไอโอไดดและจําเปนตองทําการทดสอบยืนยันดวยวิธีการที่

เหมาะสมตอไปดวย 
 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอ่ืนทีพ่บในที่เกิดเหต ุ
 
น้ํายาและสารเคม ี
1. สารละลายกรดไนตริก  ( 2 โมล/ลิตร )  
2. สารละลายซิลเวอรไนเตรต ( 10 กรัม/ลิตร ) 
3.  แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน ( ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88 ) 

 
วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไนตรกิ 0.1 มิลลิลิตร  ลงในสารละลายทดสอบที่ใส 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันนาน 5 
วินาที และเติมสารละลายซิลเวอรไนเตรต  0.1 มิลลิลิตร 

2. นําไปปนแยกตะกอน  ทิ้งสวนที่เปนสารละลายเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด เขมขน 0.1 มิลลิลิตร 

 
ผลวิเคราะห 

ตะกอนสีขาวซึ่งละลายในแอมโมเนียมไฮดรอกไซดแสดงวามีคลอไรด  และถาเกิดตะกอนสีขาว

นวลที่ละลายไดบางในแอมโมเนียมไฮดรอกไซดแสดงวามีโบรไมด ถามีตะกอนสีเหลืองครีมและไม

ละลายแสดงวามีไอโอไดด  

วิธีการนี้อาจใชทดสอบยาระงับประสาทกลุม  ออรกาโนโบรมนี (organobromine) เชน คารโบ

รมอล  ในตัวอยางส่ิงบรรจใุนกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุ  โดยตมตัวอยาง 1 มิลลิลิตร 
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กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  (5 โมล/ลิตร) นาน 5 นาที   ทําใหเย็นและneutralize ชาๆ ดวยกรด

ไนตริก (2 โมล/ลิตร)  3 มิลลิลิตร จากนั้นปฏิบัติตามขอที ่1 

 

ความไวของวิธี 
โบรไมด 50  มิลลิกรัม/ลิตร 
 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอ่ืนทีพ่บในที่เกิดเหต ุ
 
น้ํายาและสารเคม ี
1. สารละลายฟลูออเรสซีน (fluorescein) ที่อิม่ตัวใน กรดอะซิติก  (600 มก/ล.) 

2. กรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83)  

3. โปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต (ของแข็ง)  

 
วิธีวิเคราะห 
1. จุมแถบกระดาษกรองในสารละลายฟลูออเรสซนี 
2. เติมโปแตสเซยีมเปอรแมงกาเนต 50 มิลลิกรัม ลงในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลกิรัม ที่มีของเหลว

ตัวอยาง 2 มิลลิลิตร 

3. เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 0.2 มิลลิลิตร  แลวนํากระดาษกรองที่ชุบดวยสารละลายฟลูออเรสซีน จน
ชุมวางที่ปากหลอดทดลอง 

 
ผลวิเคราะห 

โบรไมดถูกออกซิไดซไปเปนโบรมนีอิสระซึ่งจะทําปฏิกิริยากับสีเหลืองของฟลูออเรสซนี ใหอีโอซีน 
(tetrabromofluorescein)  ซึ่งมีสีชมพูหรือแดง   
 
ความไวของวิธี 
โบรไมด  50 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื พลาสมาหรือซีรัม (2 มิลลิลิตร) 
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น้ํายาและสารเคม ี
1. สารละลายกรดคลอโรออริก (chloroauric acid) โดยละลายกรดคลอโรออริก (gold 

chloride, HAuCl4.xH2O) 0.5 กรัม ในน้ําบริสุทธิ ์100 มิลลิลิตร 
2. สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก  (200 กรัม/ลิตร)  
 
สารมาตรฐาน 

ละลายโซเดียมโบรไมด (sodium bromide) 1.29 กรัม ในน้ําบริสุทธิ ์500 มิลลิลิตร (โบรไมด

ไอออน 2 กรัม/ลิตร) 

เตรียมสารละลายโบรไมดไอออน โดยการเจือจางตามลําดับดวยน้าํบริสุทธิ ์ ใหมีความเขมขน 
0.2, 0.4 , 0.6 , 0.8 , 1.2  และ1.6 กรัม/ลิตร 
 
วิธีวิเคราะห 
1. เติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซติิก 6 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร ที่มีตัวอยาง 2 

มิลลิลิตร  vortex mix นาน 30 วินาทีและตัง้ทิง้ไว 15 นาท ี

2. นําไปปนแยกดวยเครื่องหมนุเหว่ียงนาน 5 นาที และกรองของเหลวสวนบนลงในหลอดทดลองที่

สะอาด 
3. เติมสารละลายกรดคลอโรออริก 1 มิลลิลิตร ลงในของเหลวสวนบนที่กรองใสแลว 4 มิลลิลิตร 

vortex mix นาน 5 วินาท ี
4. นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที ่440 นาโนเมตร  โดยใชน้ํากลั่นเปนแบลงค (ดูหัวขอที่ 4.5.2) 
 
ผลวิเคราะห 

สรางกราฟมาตรฐานของความเขมขนโบรไมดกับคาการดดูกลืนแสงของสารละลายโบรไมด

มาตรฐานทีค่วามเขมขนตางๆและคํานวณความเขมขนของโบรไมดไอออนในตัวอยาง  กราฟมาตรฐาน
เปนเสนตรงในชวง 25 มิลลิกรัม/ลิตร ถึง 2.5 กรัม/ลิตร วิธีนี้ใหผลไมนาเชื่อถือกับตัวอยางที่ให
ของเหลวสวนบนขุนเชน  ตัวอยางที่ไดหลงัการตาย (postmortem samples) 

 
ความไวของวิธี 

โบรไมด  25 มิลลิกรัม/ลิตร 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันที่เกิดจากการไดรับโบรไมดเกินขนาดอาจทําให คลืน่ไส อาเจียนและทองรวง  แต

การดูดซมึไมดแีละการเปนพิษตอระบบมักเกิดจากโดยการกินหรือรับสมัผัสเปนเวลานาน  ในบางราย
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อาจมีความลา  หงดุหงดิ  เบื่ออาหาร  ปวดทอง เกิดเมด็สีบนผิวหนงั ประสาทหลอนในการมองเห็นและ

ไดยิน  เพอ  สัน่กระตุก  กลามเนื้อเสียสหการ   โคมา  

ความเขมขนของโบรไมดในซีรัมคนปกตินอยกวา 10 มิลลิกรัม/ลิตร  แตการไดรับโบรไมดจากการ

รักษาความเขมขนอาจสูงถึง 80 มิลลิกรัม/ลิตร  อาการพิษของโบรไมดมักเกิดขึ้นเมื่อความเขมขน

มากกวา  500 มิลลิกรัม/ลิตร  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ  

 
6.16 แคดเมียม  (Cadmium) 

แคดเมียม (Cd) ในรปูของเกลือจะไมมีสีและมีสมบัตทิางเคมคีลายกับสารประกอบสังกะสี  
แคดเมียมออกไซดและเกลือแคดเมียมและอัลลอยใชในหลายผลิตภัณฑเชน    แบตเตอรี่แหงชนดินคิ
เกิล-แคดเมียม  การบัดกร ี  สีทาและเมด็สีพลาสติก ความเปนพิษแบบเฉียบพลันจากแคดเมียมพบได
นอยมากแตความเปนพิษเรื้อรังเกิดจากการไดรับสัมผัสในสถานที่ทํางานและบางกรณีจากการ

รับประทานอาหารหรือน้ําทีป่นเปอนแคดเมียม  เชน โรคอิไตอิไต (itai-itai) ในญี่ปุน 
การตรวจวิเคราะหจะใชตัวอยางที่เปนวัตถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหตุและตัวอยางชีววัตถุ การตรวจหา

แคดเมียมไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเรื้อรังของแคดเมียม อาจทําลายทอไต และปอดทําหนาที่ผดิปกติ โรคกระดกูพรุน 
(osteomalacia)  สังเกตพบในผูทีบ่ริโภคอาหารขาดแคลเซียม  การกินเกลือแคดเมียมจะทําให
ปวดทอง  อาเจียน  ทองรวง  หนาบวมน้ํา  ความดนัเลือดต่ํา   เมทาบอลิกเอซิโดซสี การหายใจถูกกด  
ปอดบวมน้ํา  ปสสาวะนอยและอาจตายไดในรายที่มีอาการรุนแรง การรักษาตามอาการและพยุงอาการ
และอาจรักษาโดยวิธี chelation 

 
 
 
 
 
 

 
6.17 คาเฟอีน  (Caffeine) 

Methyltheobromine,7-methyltheophyllin,1,3,7-
trimethylxanthine; C8H10N4O2 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 194      
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คาเฟอีนเปนอัลคาลอยดที่มีใน ชา กาแฟ โคลาและเครื่องดื่มอืน่ๆ  กาแฟ หรอืชา 1 ถวย 
อาจจะมีคาเฟอีนไดถึง 100 มิลลิกรัม  คาเฟอีนยังเปนสวนผสมในตัวยาประเภทกระตุนประสาทและ
ยังใชรักษาภาวะการหยุดหายใจในทารกแรกเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงคาเฟอีน โดยขบวนการเอ็น-
ดิเมทิเลชัน่  และออกซิเดชั่นไปเปนอนุพันธของกรดยูรกิ ขนาดของคาเฟอีนที่ไดรับโดยการกินประมาณ 
85% จะถูกขับออกทางปสสาวะในรูปเดิม ในทารกแรกเกิดคาเฟอีนเปนเมทาบอไลทตัวสําคญัของทีโอ
ฟลลีนสําหรับในผูใหญไมเกิดขบวนการนี ้  

การตรวจหาคาเฟอีนไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย   แตสามารถตรวจพบไดโดยสกัด

ปสสาวะหรือสิง่บรรจุในกระเพาะอาหารหรอืวัตถุที่พบในที่เกิดเหต ุ(ดหูัวขอที่ 5.2.3) ในสภาวะที่เปน
เบสแลวสามารถตรวจพบและพิสูจนเอกลักษณดวยทินเลเยอรโครมาโตกราฟ ซึ่งคาเฟอีนจะใหสีกับเอ

ซิดิไฟดไอโอโดพลาติเนต เทานั้น แตมีความไวนอย 
 
การประเมินผลทางคลินิก 

อาการพิษเฉียบพลนัจากการไดรับคาเฟอีนเกินขนาดจะเกิดอาการใจสั่น ความดนัเลือดสูง  การ
หลั่งปสสาวะมากผิดปกติ ระบบประสาทสวนกลางถูกกระตุน คล่ืนไส อาเจียน ภาวะเลือดมีโปแต

สเซียมต่ํา  เมทาบอลิกเอซิโดซีสและชัก   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
 
6.18 แคมเฟอร (Camphor) 

Bornan-2-one;  สูตรโมเลกุล ; C10H16O ;  มวลโมเลกุลสัมพัทธ  152 

 
แคมเฟอรเปนสารทําใหผิวแดงและใชในลกูเหม็น ไดมาจากการกลั่นไมจําพวก Cinnamomum 

camphora  หรือไดจากการสังเคราะห  แคมเฟอรถูกเมทาบอไลซโดยขบวนการไฮดรอกซิเลชั่นและถูก

ขับออกจากรางกายในรูปกลูคิวโรไนด (glucuronides) ทางปสสาวะ  พิษของแคมเฟอรสวนใหญเกิด

จากการกินน้ํามันแคมเฟอร   ขนาดที่ทําใหผูใหญตายได อาจนอยเพียง 4 กรัม 

การตรวจหาแคมเฟอรไมสามารถตรวจไดดวยวิธีทดสอบเชิงคณุภาพอยางงาย แตแคมเฟอรมี

กล่ินแรงและเปนกล่ินเฉพาะตัว  กลิ่นจากลมหายใจหรือปสสาวะ ก็อาจชวยในการวินิจฉัยได 
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การประเมินทางคลินิก 

การไดรับแคมเฟอรโดยการกินอาจทําใหเกิดอาการ     คลื่นไส อาเจียน  ปวดหัว   สบัสน  หนามืด  

วิงเวียนศีรษะ  เกิดอาการตืน่เตน  ประสาทหลอน  ส่ัน  รูมานตาขยาย  ในรายทีรุ่นแรงจะโคมา  ชกัและ

อาจทําใหตับและไตลมเหลว    การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.19 สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวกลุมคารบาเมต (Carbamate pesticides) 
 สารกลุมนี้มีสตูรโครงสรางหลักดังแสดงขางลาง อาจพบสารที่ออกซิเจนถูกแทนที่ดวยกํามะถัน  

แตสารเชนนี้โดยทั่วไปมีฤทธิ์ฆาแมลงนอย  คารบาเมตที่พบทั่วไปแสดงในตารางที ่21  

ตารางท่ี 21  สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตวกลุมคารบาเมตบางชนิด 
สารประกอบ             R1     R2         R3             มวลโมเลกุลสัมพัทธ 
Aldicarb        H      CH3         CH3SC(CH3)2CH:N                             
190  
Carbaryl        H    CH3       1-naphthyl                             
201  
Methiocarb        H    CH3       3,5-dimethyl-4-
(methylthio)- 
               phenyl                             225  
Pirimicarb       CH3       CH3       2-dimethylamino-
5,6- 
              dimethylpyrimidin-4-yl                 
238  
Promecarb       H    CH3       3-isopropyl-5-
methylphenyl                 207  
Propoxur       H    CH3       2-
isopropoxyphenyl                             209  

สารกลุมคารบาเมตใชอยางแพรหลายเปนสารกําจัดแมลง สารกําจัดวัชพืชและสารกําจัดเชื้อรา 
สารกําจัดศตัรพืูชและสัตวกลุมคารบาเมตจะยับย้ังการทํางานของเอนไซมอะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส  
ดังนัน้ขอบงชีข้องการไดรับสัมผัสกับสารกลุมนี้ทําไดโดยการวัดความสามารถในการทํางานของเอนไซม

โคลีนเอสเตอเรส (ดูหัวขอที ่3.1.5 และ 6.30) สารกําจัดวัชพืชและสารกําจัดเชื้อรากลุมคารบาเมต 
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เชน ไดไทโอคารบาเมตไมยับย้ังการทํางานของเอนไซมโคลนีเอสเตอเรสและไมเปนพิษตอคน   วิธี

ทดสอบที่อธิบายขางลางนี้อาศัยการทําปฏิกิริยาระหวางคารบาเมตกบัเฟอรฟวราลดีไฮด 
(furfuraldehyde) ในสภาวะที่มีไฮโดรเจนคลอไรด  
 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ
 
น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ  (2 โมล/ลิตร) 
2. สารละลายเฟอรฟวราลดีไฮด  (100 มิลลิลิตร/ลิตร) ในเมทานอล เตรียมใหมทุกครั้งที่ใช 
3. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) 
 
วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 0.5 มิลลิลิตร ในตัวอยาง 1 มิลลิลิตร เพื่อใหตัวอยางอยูในสภาวะที่

เปนกรด เติมคลอโรฟอรม 4 มิลลิลิตร สกัดดวย rotary mixer 5 นาท ี

2. นําไปปนแยกดวยเครื่องหมนุเหวี่ยง 5 นาท ี ทิ้งสารละลายชั้นบน และกรองสวนที่สกัดไดชัน้

คลอโรฟอรมดวยกระดาษกรอง ใสในหลอดทดลองที่สะอาด 
3. ระเหยแหงที ่40 oซ  โดยใชอากาศอัดหรือไนโตรเจนชวยเปา 
4. ละลายกลับสวนสกัดที่แหงแลวดวยเมทานอล 0.1 มิลลิลิตร  spot ลงบนกระดาษกรอง และ

ปลอยไวใหแหง 
5. หยด สารละลายเฟอรฟวราลดีไฮด 0.1 มิลลิลิตร บน spot ที่แหงแลววางไวใหแหง และนํามาอัง

ไอกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 5 นาท ีในตูดูดควัน 
 
ผลวิเคราะห 

สารกลุมคารบาเมตจะให spot สีดํา  แตการทดสอบนี้จะถูกรบกวนดวยเมโพรบาเมตและกลุม

คารบาเมตอื่นที่ไมใชเปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

ความไวของวิธี 

คารบาเมต  100 มิลลิกรมั/ลิตร 
 
การประเมินผลทางคลินิก 
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เมื่อรางกายไดรับสัมผัสคารบาเมตอาจทําใหเบื่ออาหาร  ปวดทอง  คลื่นไส  อาเจียน  ทองรวง  
น้ําตาไหล น้ําลายไหลมากกวาปกติ  เหงือ่ออก มีอาการวิตกกังวล กลามเนื้อเสียสหการ ปอดบวมน้ํา
เฉียบพลัน   อาจจําเปนตองรักษาดวยสารแกพิษอะโทรพีนแตไมควรใชพราลิดอกซิม 
 
6.20 คารบามาซีพีน  (Carbamazepine) 

5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide; C15H12N2O ;  มวลโมเลกุล

สัมพัทธ  236 
คารบามาซีพีนใชอยางแพรหลายเปนยากันชัก   ปฏิกิริยาเมทาบอลิกประกอบดวยการเกิดเอ

พอกซิเดชั่น (epoxidation)  ให carbamazepine-10,11-epoxide (ซึ่งมีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา) การเกิดไดออลฟอรเมชั่นไฮดรอกซิเดชัน่และคอนจูเกชั่น  ขนาดที่ไดรับนอยกวา 10% 
ถูกขับถายทางปสสาวะในรปูเดิม   ขนาดต่ําสุดที่ทําใหตายไดในผูใหญประมาณ 5 กรัม 
 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ
 
น้ํายาและสารเคม ี
1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (2 โมล/ลิตร) 
2. น้ํายาโซเดียมไฮโปโบรไมท(sodium hypobromite reagent) ละลายโบรมีน 0.5 

มิลลิลิตร อยางระมดัระวังดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (400 กรัม/ลิตร) 5 มิลลิลิตร ที่
เย็นเตรียมใหมทุกครั้งที่ใชงาน 

 
 
 
วิธีวิเคราะห 
1. เติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 1 มิลลิลติร ลงในตัวอยาง 5 มิลลิลิตร แลวเติมคลอโรฟอรม 5 

มิลลิลิตร  vortex-mix นาน 1 นาท ี และนําไปปนแยกดวยเครื่องหมุนเหวี่ยง  5 นาท ี
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2. ทิ้งสารละลายช้ันบน เตมิสวนสกัดชั้นคลอโรฟอรม 1 มิลลิลิตร ลงในน้ํายาโซเดียมไฮโปโบรไมท 
0.2 มิลลิลิตร  ที่อยูในหลอดทดลองและ vortex-mix 30  วินาท ี

 
ผลวิเคราะห 

เกิดสีน้ําเงนิมวงในชั้นคลอโรฟอรมแสดงวามีคารบามาซีพีน   สารประกอบนี้และเมทาบอไลตของ

มัน  สามารถตรวจพบไดดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ    โดยการสกัดปสสาวะในสภาวะกรด (ดู

หัวขอที่ 5.2.3) 

 
ความไวของวิธี 
คารบามาซีพีน  250 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
การประเมินผลทางคลินิก 

การเกิดพิษของคารบามาซีพีนอาจทําใหเกิดอาการปวดหัว ปากแหง ไมสบายในทอง ทองรวง  
ทองผูก กลามเนื้อเสียสหการ  ตากระตุก เห็นภาพซอน ความดันเลือดต่ํา  โคมา ชัก การหายใจถูกกด  
การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
 
6.21 คารบอนไดซัลไฟด(Carbon disulfide) 

คารบอนไดซัลไฟด (CS2) ใชเปนสารตัวกลางในการสังเคราะหสารอินทรีย  เปนตัวทําละลาย 
(โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการทําแพรเทียม)   ใชเปนสารรมควันสําหรบัธญัพืชและดนิ  สารกําจัด
แมลง สารยับย้ังการกัดกรอนและสารกําจัดไขมัน  ขนาดของคารบอนไดซัลไฟดที่ไดรับทางการกิน

ประมาณ 50-90% จะถูกเมทาบอไลซและถูกขับออกทางปสสาวะในรปูซัลเฟตอนินทรีย ไทโอยูเรีย
(thiourea)   2-mercapto-2-thiazolin-5-one  และ 2-thio-thiazolidine–4-
carboxylic acid (TTCA)  คารบอนไดซัลไฟด  มีกล่ินฉุนเฉพาะตัว  ในผูใหญถาไดรบั  15 
มิลลิลิตร  โดยการกินอาจทําใหตายได    

การตรวจหาคารบอนไดซัลไฟด ไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงายในตัวอยางชีววัตถุ นอกจาก
ใชวิธีดมกลิ่น  อยางไรก็ตามวิธีที่ใหขางลางสามารถใชประเมินการรบัสัมผัสไดและขึ้นอยูกับความจริง
ที่วา TTCA เปนตัวเรงปฏิกิริยาโซเดียมเอไซด    ทําใหสีของสารละลายไอโอดีนจางลง  

 
 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ 
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น้ํายาและสารเคม ี
1. น้ํายา ไอโอดนีเอไซด ; ละลายโซเดียมเอไซด 3 กรัม ในน้ํากล่ัน 25 มิลลิลิตร เติมสารละลายที่มี

สวนผสมของไอโอไดด (24.5 กรัม/ลิตร) และ โปแตสเซียมไอโอดนี (50 กรัม/ลิตร) 50 
มิลลิลิตร แลวเจือจางจนได 100 มิลลิลิตร 

2. สารละลายโซเดียมไดไฮโดรเจนออรโธฟอสเฟต  (sodium dihydrogen 
orthophosphate) (110 กรัม/ลิตร)  

 
วิธีวิเคราะห 
1. เติมสารละลายโซเดียมไดไฮโดรเจนออรโธฟอสเฟต 0.2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่มีตัวอยาง

ปสสาวะอยู 1 มิลลิลิตร และในหลอดทดลองที่มีปสสาวะแบลงคอยู 1 มิลลิลิตร   
2. vortex-mix 2 วินาท ี  เติมน้ํายาไอโอดีนเอไซด  20 ไมโครลิตร ลงในแตละหลอดและ 

vortex-mix อีกครั้งนาน  2 วินาที 
 
ผลวิเคราะห 

สีเหลืองน้ําตาลของไอโอดีนจางลงภายใน 30 วินาที  ใน TTCA ที่อณุหภูมิหอง   สิง่ทีส่ําคัญมาก

คือตองทดสอบกับปสสาวะแบลงค   ควบคูไปกับปสสาวะตัวอยางดวยทุกครั้ง  ทั้งนีเ้พราะปสสาวะก็มีสี

เหลืองน้ําตาล 

 
ความไวของวิธี 
ทีทีซีเอ  10 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
การประเมินผลทางคลินิก 

คารบอนไดซัลไฟด เปนตัวละลายไขมันไดดีมากและเมื่อสัมผัสผิวหนงัจะทําใหมีอาการแดง แผล

ไหม แตกและลอก   อาการพิษเฉียบพลันที่เกิดจากการกินหรือสูดดมเขาไปอาจระคายเคืองเยื่อเมือก  

ตาพรา  ปวดศรีษะ คล่ืนไส  อาเจียน  โคมา ชัก หัวใจหายใจหยุด   

สวนอาการที่เกิดจากการไดรับสัมผัสแบบเรื้อรังทําใหเกิดโรคเสนประสาทสวนปลายเมื่อยลา  

นอนไมหลับ  เบื่ออาหาร   น้ําหนักลด  ซึมเศราและอาจทําใหหัวใจขาดเลือด สติปญญาเสื่อม  เบาหวาน

และอาจปรากฏอาการหัวใจขาดเลือด   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
6.22 คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide) 

คารบอนมอนอกไซด (CO) เปนสวนประกอบที่สําคัญในกาซถานหิน แตไมมีอยูในกาซธรรมชาต ิ

ปจจุบันแหลงกําเนิดคารบอนมอนอกไซดไดมาจากควันจากทอไอเสียของรถยนต  จากการระบายกาซ



109 

 

หรือระบบทําความรอนดวยน้ํามันเชื้อเพลงิที่การบํารงุรกัษาไมเหมาะสม ควันจากเพลิงไหมทุกประเภท  

คารบอนมอนอกไซดยังไดจากกระบวนการเมทาบอลิซึมของไดคลอโรมีเทน ในสิ่งทีมี่ชีวิตอีกดวย 

คารบอนมอนอกไซดมีความเปนพิษสูง สามารถรวมตัวกับฮีโมโกลบินและฮีมโปรตีนอืน่ๆ   เชน ไซ

โตโครมออกซิเดส ทําใหการขนสงออกซิเจนไปยังเนื้อเย่ือถูกจํากัดและยับย้ังการหายใจระดบัเซลล 

คารบอนมอนอกไซดมีความสามารถในการรวมตัวกับฮีโมโกลบินไดดกีวาออกซิเจนประมาณ 200 เทา  

ดังนัน้ความเปนพิษเฉียบพลันอยางรุนแรง หรือพิษเฉียบพลันที่เกิดขึน้หลงัจากไดรับสัมผัสแบบเรื้อรังจะ

สัมพันธกับปรมิาณคารบอนมอนอกไซดในอากาศที่หายใจเขาไป 

วิธีทดสอบเชงิคณุภาพที่กลาวขางลางคอนขางไมมีความไวแตมีประโยชนในการวินิจฉัยอาการ

พิษเฉียบพลันของคารบอนมอนอกไซดเทานั้น  ถาผลที่ไดเปนบวกตองตรวจวัดคารบอกซีฮีโมโกลบินใน

เลือด (HbCO) หรือวัดความเขมขนคารบอนมอนอกไซดในลมหายใจทันที  วิธีทดสอบเชิงปริมาณ

สําหรับการตรวจ HbCO ในเลือดทีจ่ะกลาวตอไปนี้อาศัยหลักการที่ทัง้ออกซิจีเนตเตตฮโีมโกลบนิ 

(oxygenated haemoglobin) และ ออกซิไดซฮีโมโกลบิน (oxidized haemoglobin) สามารถถูกรีดิวส

ไดดวย โซเดียมไดไทโอไนต   ในขณะที่ HbCO ไมเกิดปฏิกิริยานี้ 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  เลือดที่เก็บโดยการเติมสารกันเลือดแข็งตัวเชน    เฮพาริน กรดอีดตีิกหรือฟลอูอไรด/

ออกซาเลต  

 

น้ํายาและสารเคม ี

สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (0.01 โมล/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

เติมเลือด 0.1 มิลลิลิตร ลงใน สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 2 มิลลิลิตร vortex-mix  5 วินาที 

 

ผลวิเคราะห 

ไดสีชมพูเมื่อเปรียบเทียบกับสีที่ไดจากการทดสอบกับเลือดคนปกติ แสดงวามีคารบอกซี

ฮีโมโกลบิน สารไซยาไนดอาจใหสีคลายคลึงกัน แตโดยทั่วไปแลวการเกิดพิษเฉียบพลันจากไซยาไนด

เกิดนอยกวาคารบอนมอนอกไซด 

ความไวของวิธี 

คารบอกซีฮีโมโกลบิน 20 % 
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วิธีทดสอบเชงิปริมาณ    
ตัวอยางที่ใชคอื    เลือดที่เก็บโดยการเติมสารกันเลือดแข็งตัวเชน  เฮพาริน กรดอีดตีิกหรือฟลูออไรด/

ออกซาเลต  

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด  (1 มิลลิลิตร/ลิตร) 

2. โซเดียมไดไทโอไนต (ของแข็ง เก็บในตูดูดความชื้น )  

3. กาซคารบอนมอนอกไซดบริสุทธิ์หรือกาซคารบอนมอนอกไซด/กาซไนโตรเจน 

4. กาซออกซิเจนหรืออากาศอัด 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมเลือด 0.2 มิลลิลิตร ลงในสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 25 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน  

2. แบงสารละลายใสหลอดทดลองชนดิมีจุกปด 3 หลอด ๆ ละเทา ๆ กัน  

    ใหหลอดแรกเปน x แลวปดจุกหลอด สวนหลอดที่สองและสาม เปน y และ z ตามลําดับและทํา   

ตามขั้นตอนตอไปนี้  

(ก)ผานกาซคารบอนมอนอกไซดลงในหลอด y เปนเวลา 5-10 นาที เพ่ือทําใหสารละลายในหลอด

ทดลองอิ่มตัวดวยคารบอนมอนอกไซด (จะได 100 % HbCO) ใหระมดัระวังการเกิดฟองกาซ

ภายในหลอดทดลอง 

(ข)ผานกาซออกซิเจนหรืออากาศอัดลงในหลอด z นานอยางนอย10 นาทีเพ่ือไลคารบอนมอนอกไซด

ออกใหหมด (จะได 0 % HbCO) ตองระมดัระวังการเกิดฟองกาซภายในหลอดทดลองดวยเชนกัน 

3. เติมโซเดียมไดไทโอไนตเล็กนอย (ประมาณ 20 มิลลิกรัม) ลงในแตละหลอดทดลอง (x, y และ z)       

และในหลอดทดลองที่มีสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 10 มิลลิลิตร   ผสมใหเขากัน 

4. วัดคาการดดูกลืนของแสงของสารละลายในหลอดทดลอง x, y และ z เทียบกับสารละลายผสมของ

ไดไทโอไนต-แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ที่ 540 นาโนเมตร และ 579 นาโนเมตร 

 

ผลวิเคราะห 

คํานวณเปอรเซ็นตของคารบอกซิฮีโมโกลบิน (% HbCO) จากสมการ 

 

    (A540/A579 solution x) - (A540/ A540 solution z)  

%HbCO   =                      x 100 

   (A540/A579 solution y) - (A540/A A540solution z)   
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คาปกติโดยประมาณคือ 

 (A540/A579 solution y)  = 1.5 เทียบเทากับ 100% HbCO 

 (A540/A579  solution z) = 1.1 เทียบเทากับ  0% HbCO 

ขอสังเกต ปรมิาณฮีโมโกลบินในเลือดของแตละบุคคลแตกตางกัน ดงันัน้อาจจําเปนตองเปลี่ยนปริมาตร

สารละลายที่ใช   ควรเจือจางใหการดูดกลืนคล่ืนแสงทีค่วามยาวคลื่น 540 นาโนเมตร มีคาประมาณ 1 

absorbance unit 

สิ่งสําคญัคือใชโซเดียมไดไทโอไนตใหมๆ หรือที่เก็บในภาชนะที่ปดสนทิในตูดดูความชื้น   เพราะ

สารนี้เส่ือมประสิทธิภาพได   ถาเก็บไวนานหรือสัมผัสความชื้นในอากาศ 

วิธีวิเคราะหนี้ใหผลไมนาเชื่อถือถามีเม็ดสีอ่ืนปรากฎอยูเชน เมทฮีโมโกลบิน (จะดดูกลืนคลื่นแสง

คอนขางสงูในชวง  580-600 นาโนเมตร ดรููปที ่ 11)  ตัวอยางเลือดที่มีไขมันมากผิดปกต ิ  อาจใหสาร

แขวนลอยที่ขุนซึ่งจะใหผลทีไ่มนาเชื่อถือเชนกัน 

 คาการตรวจวัดไดจากคาความแตกตางสูงสุดของการดดูกลืนแสงที ่   540    นาโนเมตร    (540 

นาโนเมตร ,λmax HbCO) และการดูดกลืนแสงที่  579 นาโนเมตร ทีมี่คาเทากับคาการดูดกลืนแสงที่วัดที ่

540 นาโนเมตร (579nm, isobestic point) 

 
รูปท่ี 11   สเปคตราเลือดผูปวยจากพิษคารบอนมอนอกไซด  (A)  100% HbCO (B)       
 และ  0 % HbCO (ฮีโมโกลบินที่ถูกรีดิวซ) (C) 

การอานคาการดูดกลืนคลืน่แสงที่ 579 นาโนเมตร เปนคาที่มีความลาดชันของ slope มาก (รูปที่ 

11) และเปนความยาวคลื่นที่เปนวิกฤต เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรที่มีชองแสงกวาง (4-5นาโนเมตร) ไม

ควรใชเนื่องจากความถูกตองจากการตรวจวัดจะไมไดตามที่ตองการ  ถาเครื่องมือที่ใชมีชองแสงแคบ
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ตองแนใจวาผานการปรับเทยีบอยางถูกตองแลว ถึงแมวาจะลดผลกระทบจากตัวแปรอ่ืนๆ ดวยวิธีการ

ตอไปนี ้

1. วัดคาการดดูกลืนแสงของสารละลาย z ( 0% HbCO) เทียบกับสารละลายผสมของ ไดไทโอไนต-

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ทีค่วามยาวคลื่น 540 นาโนเมตร  ถาใหอัตราสวน (A540/A579) สําหรับ 0% 

HbCO  มีคาเปน  1.1  แลว  การดดูกลืนแสงของสารละลายที่ความยาวคลื่น 579 นาโนเมตร จึง

สามารถคํานวณได 

2. ถาไมสามารถปรับตัวความยาวคลื่นของเครื่องที่ 579 นาโนเมตร เพ่ือใหสามารถอานคาได ทางเลอืก

อีกทางหนึง่คอืใชการ scan ความยาวคลื่นแลวบันทึกสเปคตราของสารละลายทั้ง 3 ซึ่งสามารถวัด

ได   ตัวอยางสเปกตราแสดงในรูปที ่ 11 การมีคาของการดดูกลืนแสงสูงสุด 2 คา (“หูกระตาย”) มี

ประโยชนตอการทดสอบเชิงคณุภาพ 

 

ความไวของวิธี 

คารบอกซีฮีโมโกลบิน ประมาณ 10 % 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

อาการที่แสดงถึงพิษเฉียบพลันจากคารบอนมอนอกไซด ไดแก ปวดหัว คล่ืนไส อาเจียน อาเจียน

เปนเลือด ภาวะระบายลมหายใจเกิน การเตนของหัวใจเสียจังหวะ ปอดบวมน้ํา โคมา และไตวาย

เฉียบพลัน  โดยทั่วไปอาการเขียวคล้ํา มักไมปรากฏเนื่องจากผิวหนังและ เยื่อเมือกยังคงเปนสีชมพู

ถึงแมวาเนื้อเยื่อมีภาวะเลือดมีออกซิเจนนอยอยางรนุแรงก็ตาม บอยครั้งที่การเสียชีวิตเกิดจากการ

หายใจลมเหลว โรคจติเวชทางประสาท (neuro-psychiatric) เปนภาวะแทรกซอนทีมั่กพบเกิดขึ้นตอมา 

การรักษาโดยการนําผูปวยออกจากบรรยากาศที่มีการปนเปอนและใหออกซิเจน 100% ผานทาง

หนากากที่ปดสนิท  อาจให hyperbaric oxygen ในบางราย และพบวาใหผลดีในการปองกันไมใหเขาสู

ภาวะอื่นที่ตามมาภายหลัง    แตอุปกรณนี้อาจหาไดยากในบางพื้นที ่

ทันทีที่ผูปวยถูกแยกออกจากบรรยากาศที่มีการปนเปอนแลว คารบอกซิฮีโมโกลบินจะแตก

ตัวอยางรวดเรว็ โดยเฉพาะถารักษาดวยออกซิเจน  ดงันัน้การตรวจวัด HbCO ไมไดชวยในการบงชี้

ระดับความรุนแรงของการเกิดพิษ ยกเวนในการชันสตูรทางนติิพิษวิทยา (forensic toxicology) แนว

ทางการแปลผล HbCO ในเลือดแสดงในตารางที่ 22 

 

ตารางท่ี 22  การแปลผลคารบอกซิฮีโมโกลบินในเลือด (HbCO)  

 ความอิ่มตัว HbCO  แสดงความสัมพันธ  
 (%) 
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 3 - 8 ผูสูบบุหรี ่  

 < 15 ผูสูบบุหรี่อยางมาก (30-50 มวนตอวัน)  

  20 เปนอันตรายสําหรับผูปวยโรคหัวใจ  

   20 - 50  เกิดการเสื่อมถอยของสุขภาพจิตและการทํางานประสานงาน    

       กันทางรางกายคลายกับการเกิดพิษจากเอทานอล    

 > 50 โคมา ชัก หัวใจและการหายใจหยุดทํางาน เสียชีวิต  

 
 
6.23 คารบอนเตตราคลอไรด (Carbon tetrachloride) 
 เตตราคลอโรมีเทน ; CCl4 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 154 

 คารบอนเตตราคลอไรดใชกันอยางแพรหลาย เปนน้ํายาซักแหงและสารกําจัดไขมันและในน้ํายา

ดับเพลิง  การไดรับสัมผสัคารบอนเตตราคลอไรดบอยๆ กอใหเกิดตับและไตถกูทําลายเชนเดียวกับ

คลอโรฟอรม ปจจุบันมกีารจํากัดการใชคลอโรฟอรมในการรมควนัเมลด็ธญัพืชและใชในอุตสาหกรรม

อื่นๆ 

การไดรับคารบอนเตตราคลอไรดในปรมิาณมาก อาจตรวจพบไดในปสสาวะดวยวิธีการทดสอบ 

Fujiwara เนือ่งจากคลอโรฟอรมเปนเมทาบอไลตสวนนอยที่เกิดขึ้นหรือเปนสารปนเปอน  คารบอนเต

ตราคลอไรดไมเกิดปฏิกิริยากับการทดสอบนี้  

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ ดวยวิธีทดสอบ Fujiwara  การทดสอบนี้ตองทําในตูดูดควัน 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ( 5 โมล/ลิตร หรือ 200 กรัม/ลิตร) 

2. สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก  10 มิลลิลิตร/ลิตร 

 

วิธีวิเคราะห  

1. ใชหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร จํานวน 3 หลอด  เติมสารละลายตอไปนี้ชนดิละ 1 มิลลิลิตร  ลง

ในแตละหลอด 

 (ก) ปสสาวะที่ใชทดสอบ 

 (ข) น้ําบริสุทธิ ์

 (ค) สารละลายกรดไตรคลอโรอะซติิก 
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2. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  1 มิลลิลิตร และไพรดิิน (pyridine) 1 มิลลิลิตร ในแตละหลอด

ทดลอง  เขยาเบาๆ ปดจุกไวหลวม ๆ  

3. ใหความรอนในอางน้ํารอนทีเ่ดือด 2 นาท ี

 

ผลวิเคราะห  

เกิดสีแดงเขมหรือมวงในชัน้บนที่เปนชัน้ของไพริดนิแสดงวามีสารประกอบไตรคลอโร การทดสอบ

สารละลายแบลงคเพื่อขจดัการปนเปอนเชน     คลอโรฟอรมที่มาจากบรรยากาศ  สารประกอบเชน คลอ

ราลไฮเดรต  ไดคลอโรฟนาโซนและไตรคลอโรเอทิลีน  จะถูกเมทาบอไลซใหกรดไตรคลอโรอะซติกิจะให

ผลบวก (ที่ชดัเจน) กับการทดสอบนีด้วย 

 

ความไวของวิธี  

ไตรคลอโรอะซิเตต 10 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
การประเมินผลทางคลินิก 
 พิษเฉียบพลันจากคารบอนเตตราคลอไรดพบไมบอย อาการที่พบทางคลินิก ไดแก กลามเนื้อเสีย

สหการ คลืน่ไส อาเจียน หมดสติ โคมา การหายใจถูกกดและการเตนของหัวใจเสียจังหวะ มักพบอาการ

ตับและไตถูกทําลาย การรักษาตามอาการและพยุงอาการ แมวาอะซิทิลซีสเตอีน (acetylcysteine) อาจ

ปองกันตับและไตถูกทําลาย 

              
6.24 คลอราลไฮเดรต (Chloral hydrate) 

Chloral; 2,2,2-trichloroethane–1,1-diol; C2H3O2Cl3  ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 165 

คลอราลไฮเดรตเปนยานอนหลับและยาสงบประสาทอยางออน  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของคลอราล 

ไฮเดรตและไดคลอราลฟนาโซนซึ่งมีลักษณะโครงสรางคลายกันเกิดจากเมทาบอไลต  2,2,2-ไตรคลอโร

เอทานอล  ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเปนกรดไตรคลอโรอะซติิก  สารประกอบตัวหลังนี้สามารถตรวจไดใน

ปสสาวะดวยวิธีทดสอบ Fujiwara  
 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
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ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ  วิธีทดสอบ Fujiwara ดูเรื่องเตตราคลอไรด (ดูหัวขอที่ 6.23)  การทดสอบ
ตองทําในตูดูดควัน  
 

ผลวิเคราะห 

สีแดงเขมหรือสีมวงแดงที่เกิดขึ้นในชั้นบนซึ่งเปนชั้นไพรดิินแสดงวามีสารประกอบไตรคลอโร การ

วิเคราะหแบลงคซึง่ใชน้ําบรสิุทธิ์จะตดัการปนเปอนจากสารประกอบเชนคลอโรฟอรมที่มาจาก

บรรยากาศในหองปฏิบัติการ  สารประกอบไตรคลอโรเกิดปฏิกิริยากับการทดสอบนี้  ซึ่งกรดไตรคลอ

โรอะซติิก เปนสารที่พบไดมากที่สุด 

วิธีทดสอบนี้มีความไวมากและจะตรวจพบคลอราลไฮเดรตในขนาดที่ใชรักษาหลังจากการกิน 12-

24 ชั่วโมง  อยางไรก็ตามสารประกอบอืน่โดยเฉพาะตัวทําละลายอินทรีย ไตรคลอโรเอทิลีน จะใหกรด

ไตรคลอโรอะซิติกในรางกายไดดวยและตองระวงัในการรายงานผล 

 

ความไวของวิธี 

ไตรคลอโรอะซิเตต  1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับพิษแบบเฉียบพลันจากคลอราลไฮเดรตทําใหอาเจียน ตื่นเตน ภาวะกลามเนื้อเสีย

สหการ สับสน งวงซึม เงียบงัน ความดันเลือดต่ํา โคมา  การเตนของหวัใจเสียจังหวะ กดการหายใจ และ

ปอดบวมน้ํา การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.25 คลอราโลส (Chloralose) 

แอลฟา-คลอราโลส(α-chloralose);(R)–1,2-O-(2,2,2-trichloroethyliden)-α-D-glucofuranose; 

C8H11Cl3O6 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 310 

คลอราโรสใชเปนยานอนหลบัและเคยใชเปนยาสลบในการผาตัดสัตวทดลอง  นอกจากนี้ยังเคย

ใชเปนสารควบคุมนกในแปลงธญัพืชและสารกําจัดสัตวฟนแทะ  โดยเฉพาะหนูถีบจักรในเขตหนาว  

ขนาดทีท่ําใหเกิดพิษในผูใหญประมาณ 1 กรัม 
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คลอราโลส อาจถูกออกซิไดซไดดวยกรดเพอริโอดิก (periodic acid) ได กรดไตรคลอโรอะซติิก ซึ่ง

สามารถใชวิธีทดสอบ  Fujiwara  ตรวจวัดไดเหมือนกับทดสอบคารบอนเตตราคลอไรด      จากการที่

คลอราโลสเปล่ียนแปลงเปนกรดไตรคลอโรอะซติิกโดยปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสในรางกาย ทําใหปสสาวะ

ของผูปวยที่รับประทานคลอราโลสใหผลบวกกับวิธีทดสอบนี้ไดโดยไมตองทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นดวย

กรดเพอริโอดกิ 
 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื พลาสมาหรือซรีัม  ปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอ่ืนที่พบในทีเ่กิดเหต ุ
วิธีน้ีตองทดสอบในตูดูดควัน 
 

น้ํายาและสารเคม ี

1. น้ํายากรดเพอริโอดิกผสมโซเดียมเพอริโอเดต (sodium periodate)  3 กรัม และสารละลายกรด

ซัลฟวริก 3 มิลลิลิตร ( 0.5 โมล/ลิตร) แลวเจือจางดวยน้ําใหไดปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  5 โมล/ลิตร หรือ 200 กรมั/ลิตร 

3. สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก ( 10 มิลลิกรัม/ลิตร ) 

 

วิธีวิเคราะห  

1. เติมน้ํายากรดเพอริโอดิก 1 มิลลิลิตร ลงในตัวอยาง 1 มิลลิลิตร (หรอืใชน้ํา 1 มิลลิลิตร ที่ไดจากการ

ละลายตัวอยางที่เปนของแขง็) ในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร  

2. เขยาผสมและตั้งทิ้งไว 5 นาท ี

3. จากนั้นนําหลอดทดลอง ขนาด 10 มิลลิลิตร จํานวน 3 หลอด แยกเติมสารตอไปนี้ 2 มิลลิลิตร 

 (ก) สารละลายทดสอบ 

 (ข) น้ําบริสุทธิ ์ 

 (ค) สารละลายกรดไตรคลอโรอะซติิก 

4. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 มิลลิลิตร และไพรดิีน 1 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองทั้ง 4 หลอด 

ผสมใหเขากันอยางเบา ๆ และปดฝาที่พอดีกับหลอดทดลองไวหลวมๆ 

5. ทําใหรอนในอางน้ําเดือดนาน 2 นาที  

 

ผลวิเคราะห  

สีแดงเขมหรือสีมวงแดงในชัน้บนซึง่เปนชัน้ไพริดนิในหลอดทดลองที่เติมกรดเพอรโิอดิกแสดงวา

ตัวอยางมีคลอราโลส  ตัวอยางที่ทดสอบโดยไมเตมิกรดเพอริโอดิกเพ่ือขจัดการรบกวนจากสารอื่น เชน 
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คลอราลไฮเดรต ซึ่งจะใหกรดไตรคลอโรอะซิติกในรางกาย การทดสอบแบลงคเพื่อขจัดการปนเปอนจาก

คลอโรฟอรมที่มีในบรรยากาศภายในหองปฏิบัติการ   

 

ความไวของวิธี  

ไตรคลอโรอะซิเตต  1 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
การประเมินผลทางคลินิก 
 การไดรับคลอราโลสโดยการกินจะทําให ซมึ งวง ภาวะกลามเนื้อตึงตวันอยและโคมา  การรักษา

ตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.26  คลอเรต (Chlorates) 
 โซเดียมคลอเรต (NaClO3) ใชเปนสารกําจัดวัชพืช ผลิตไมขีดไฟ พลุไฟ นอกจากนี้ยังใชคลอเร

ตจํานวนเล็กนอยเปนสวนผสมของน้ํายากลั้วคอ และยาสีฟน ในผูใหญการเกิดพิษอยางรุนแรงอาจเกิด

จากการกิน โซเดียมคลอเรต เพียง 15 กรัม  คลอเรตเปนสารออกซิไดซิ่งอยางแรง วิธีการทดสอบนี้ใช

ตรวจสอบหาสารประกอบทีมี่คุณสมบตัคิลายคลึงกันได  เชน  โบรเมต  ไฮโปคลอไรต  ไอโอเดต  ไนเตรต

และไนไตรต 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

ไดฟนิลเอมนี 10 กรัม/ลิตร ใน กรดซัลฟวรกิเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ  1.83) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. กรองตัวอยางส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหาร ลงในหลอดแกวทดลองขนาด 10  มิลลิลิตร 

2. นําตัวอยางที่กรองได 0.5 มิลลิลิตร หรือวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุใสลงในหลอดทดลองที่สะอาด เติม

สารละลายไดฟนิลเอมีน 0.5 มิลลิลิตร ลงดานขางขางในหลอดชา ๆ เพ่ือใหสารละลายที่เติมลงไปอยู

ใตชั้นของตัวอยาง 
 

ผลวิเคราะห 
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ผลบวกคือสีน้ําเงินเขมที่เกิดขึ้นทนัทรีะหวางรอยตอของสารละลายทั้งสอง หากตัวอยางเปนสิ่ง

บรรจุในกระเพาะอาหาร     มักมีสารอินทรียจะเกิดสนี้าํเงินจาง   ซึง่สารออกซิไดซิ่งอยางแรงทุกชนดิจะ

ถูกรีดิวซอยางรวดเร็วในตัวอยางชีววัตถุ  การทดสอบนีค้วรจะทําทนัททีี่ไดรับตัวอยาง 

 

ความไวของวิธี  

คลอเรต 10 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การทดสอบยืนยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. น้ํายาแมงกานัสซัลเฟต    ผสมสารละลายอิ่มตัวแมงกานสัซัลเฟต    กับกรดออรโธ-ฟอสฟอริก  (1:1) 

2. ไดฟนิลคารบาไซด (10 กรัม/ลิตร) ใน เมทานอล 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ตัวอยาง 0.1 มิลลิลิตร เติมน้ํายาแมงกานัสซัลเฟต  0.2 มิลลิลิตร นําไปอุนโดยใชตะเกียงแอลกอฮอล 

หรือตะเกียงขนาดเล็ก 

2. ทําใหเย็นแลวเติมสารละลายไดฟนิลคารบาไซด  0.1 มิลลิลิตร 

  

ผลวิเคราะห 

สีมวงแดงหรือสีมวง ซึ่งจะเกิดสีเขมข้ึนหลังจากทําใหเย็นและเติมสารละลายไดฟนิลคารบาไซด 

แสดงวามีคลอเรต 

กลุมเพอรซัลเฟต (persulfates) และเพอริโอเดต (periodates) จะใหผลเชนเดียวกัน สามารถ

กําจัดเพอรซัลเฟตไดโดยนําสารละลายทดสอบไประเหยรวมกับกรดซัลฟวริก (ความหนาแนนสัมพัทธ 

1.83)  0.1 มิลลิลิตร และสารละลายซิลเวอรไนเตรต (silver nitrate)  0.1 มิลลิลิตร  (10 กรัม/ลิตร) 

 

ความไวของวิธี  

คลอเรต 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

 
การประเมินผลทางคลินิก 
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พิษแบบเฉียบพลันจากคลอเรตอาจทําใหเกิดการคลื่นไส อาเจียน ทองรวง ปวดทอง สับสน  โคมา 

และชัก  เมทฮีโมโกลบินนเิมียเกิดขึ้นบอย  โดยดูจากเลือดมีสีชอกโกแลตเขม (ดหูัวขอที่ 3.2.2)  การ

ตรวจวัดเมทฮโีมโกลบินในเลือดสามารถทําไดแตไมเสถียร  และใชวิเคราะหกับตัวอยางที่เก็บคางไว

ใหผลไมนาเชือ่ถือ  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.27 คลอโรฟอรม (Chloroform) 
 ไตรคลอโรมีเทน (Trichloromethane) ; CHCl3 มวลโมเลกุลสัมพัทธ 119 

 คลอโรฟอรมใชเปนยาสลบและใชเปนตัวทาํละลายทั่วไป แตคอนขางเปนพิษเนื่องจากถูกเมทา

บอไลซบางสวนเกิดเปนฟอสจีน (COCl2) ซึง่เปนพิษตอตบัและไตอยางรุนแรง                           

 คลอโรฟอรมสามารถตรวจวัดไดอยางงายโดยใชวิธีทดสอบ Fujiwara  อยางไรก็ตามวิธีทดสอบจะ

สามารถตรวจวัดการไดรับพิษโดยการกินหรือสมัผัสสารประกอบที่ถูกเมทาบอไลซไดเปนกรดไตรคลอ

โรอะซติิก ไดหลายชนิด เชน คลอราลไฮเดรต  ไดคลอรอลฟนาโซนและไตรคลอโรเอทลีิน   

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอืปสสาวะ วิธีทดสอบ Fujiwara เรื่องคารบอนเตตราคลอไรด (ดูหวัขอที่ 6.23)  การ
ทดสอบน้ีจะตองทําในตูดูดควัน 
 

ผลวิเคราะห 

สีแดงเขมหรือสีมวงแดงในชัน้บนซึง่เปนชัน้ของไพรดิินในหลอดทดลอง แสดงวามีสารประกอบ

ไตรคลอโร   ใหทําแบลงคดวยเพื่อกําจัดการปนเปอนจากสารประกอบ เชน คลอโรฟอรมที่ปะปนใน

บรรยากาศภายในหองปฏิบัติการ   การทดสอบนีมั้กตรวจพบกรดไตรคลอโรอะซติิกเสมอ   

 

ความไวของวิธี 

ไตรคลอโรอะซิเตต  1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 
 การเกิดพิษแบบเฉียบพลันจากคลอโรฟอรมพบไดนอย   อาการทางคลินิกไดแก     กลามเนื้อเสีย

สหการ  คลืน่ไส อาเจียน โคมา ชัก กดการหายใจ หัวใจเตนผดิจังหวะ ตับและไตถูกทําลาย  การรักษา

ตามอาการและพยุงอาการ  อาจใหอะเซทลิซิสเทอีน เพือ่ปองกันตับและไตถูกทําลาย (ดูตารางที ่4 หนา  

9 ) 
 

6.28 สารกําจัดวัชพืชคลอโรฟนอกซี (Chlorophenoxy herbicides) 
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 สารประกอบประเภทนี้มีสูตรโครงสรางทัว่ไปตามที่แสดงขางลาง  สารกําจัดวัชพืชประเภทคลอ

โรฟนอกซีที่พบทั่วไปใหไวในตารางที ่23 

2,4-ดี (ระวังสบัสนกับสารชนิดดีเอน็ซีโอ  (DNOC) เชน ไดไนโตร-ออรโธ-ครีซอล  ดหูัวขอที่ 6.42) 

และสารประกอบอื่นทีค่ลายกัน มีอัตราการใชสูงในการควบคมุวัชพืชใบกวางในสนามหญา  แปลง

ธัญพืชและใชมากในพืชผลทั่วไป  สวนมากมักพบในรูปของการผสมระหวางสารในกลุมเดียวกันหรือกับ

สารกําจัดศตัรพืูชและสัตวชนิดอืน่ 
 

วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ
 

ตารางท่ี 23  สารกําจัดวัชพืชประเภทคลอโรฟนอกซีบางชนดิ 
 

สารประกอบ ช่ือทางเคมี                 R1     R2      R3                มวลโมเลกุล 
                           สัมพัทธ 

2,4-D          2,4-Dichlorophenoxyacetic acid     Cl      H    CH2COOH             221 

2,4-DP         2-(2,4-Dichlorophenoxy)-               Cl      H    CH(CH3)COOH  235   

(dichlorprop)            propionic acid  

MCPA          4-Chloro-2-methylphenoxy-       CH3  H     CH2COOH             201 

                acetic acid 

MCPP             2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-      CH3   H    CH(CH3)COOH             215 

    (mecoprop)               propionic acid 

2,4,5-T             2,4,5-Trichlorophenoxy-              Cl     Cl    CH2COOH            256 

                acetic acid 

2,4,5-TP             2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)-       Cl     Cl    CH(CH3)COOH            270 

    (fenoprop)             propionic acid  
 
น้ํายาและสารเคม ี
1.  สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ( 1 โมล/ลิตร ) 
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2. โซเดียมไนไตรต 100 กรัม/ลิตร ในกรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) ตอง
เตรียมใหมทุกครั้ง ระมัดระวังควันสีนํ้าตาลของไนโตรเจนไดออกไซด (nitrogen 
dioxide) ท่ีอาจเกิดขึ้น 

3. กรดโครโมโทรปก (2,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid) (2 
กรัม/ลิตร) ในกรดซัลฟวริกเขมขน  (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง  1 มิลลิลิตร ลงในตัวอยาง 10 มิลลิลิตร และสกัดดวยโทลูอีน 20 
มิลลิลิตร  ดวย rotary mixer นาน  5 นาที 

2. นําไปปนแยก 5 นาที แยกชั้นโทลูอีนซึง่อยูชั้นบน และสกัดซ้ําอีกครัง้ดวยโทลูอีน 20 มิลลิลิตร  

3. รวมโทลูอนีที่สกัดได  แลวทําใหแหงบนอางน้ํารอนที่อณุหภูม ิ 60 oซ โดยใชอากาศอัดหรอื

ไนโตรเจนชวยเปา 
4. ละลายกลับสวนที่สกัดที่แหงแลวดวยกรดซัลฟวริกเขมขน 0.2 มิลลิลิตร แบงใสในแผนกระเบื้องหลุม 

2 หลุม  

5. หลุมที ่ 1 เตมิสารละลายโซเดียมไนไตรต  0.1 มิลลิลิตร และหลมุที ่ 2 เติมสารละลายกรดโครโม

โทรปก  0.1 มิลลิลิตร 

6. นําแผนกระเบือ้งหลุมวางบนบีกเกอรทําใหรอนโดยวางบนอางน้ํารอนที่เดือดหรือบนเตาไฟฟาที่
อุณหภูมิ 80 oซ 

 

ผลวิเคราะห 
 สีตาง ๆ ที่เกดิขึ้นจากสารประกอบประเภทคลอโรฟนอกซีแตละชนดิที่พบทั่วไป แสดงไวในตาราง 

ที่ 24  การทดสอบนี้ไมเฉพาะเจาะจง เพียงใชบงชี้วามีสารประกอบประเภทคลอโรฟนอกซีอยูเทานั้น 

 
ตารางท่ี 24   การเกิดสีจากปฏกิิริยาการทดสอบของสารประกอบคลอโรฟนอกซีบางชนิด 
 

สารประกอบa             ปฏิกิริยากับโซเดียมไนไตรต             ปฏิกิริยากับกรดโครโมโทรปค   
2,4-D      น้ําตาล                       มวงแดง  
2,4,-DP      น้ําตาลเขม                       มวงแดงออน  
MCPA      น้ําตาลออน                       มวงแดงออน   
MCPP      น้ําตาลออน                       มวงแดง  
2,4,5-T      ไมเกิดสี                       มวงแดง  
2,4,5-TP      ไมเกิดสี                       ชมพูออน/มวงแดง  
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a
   ช่ือเต็มทางเคมีดูจากตารางที่ 23     

ความไวของวิธี  
สารประกอบประเภทคลอโรฟนอกซี  500 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
การประเมินผลทางคลินิก 

การดูดซมึสารกําจัดวัชพืชประเภทคลอโรฟนอกซี อาจทําใหเกิดการอาเจียน ทองรวง การสูญเสีย
การตอบสนอง  กลามเนื้อออนแรง ปอดบวมน้ําและโคมา  ในกรณทีี่รนุแรงผูปวยอาจเสียชีวิตได  
สภาวะการเปนดางของรางกายจะชวยใหไตขับถาย 2,4-ด ี และสารประกอบคลอโรฟนอกซี อื่นๆ 
เพิ่มข้ึน เปนการปองกันการเกิดพิษกับระบบภายในของรางกาย (ดหูัวขอที่ 2.2.3) 
 
6.29 คลอโรควิน (Chloroquine) 

7-Chloro-4-(4-diethylamino-1-methylbutylamino) quinoline; 
C18H26ClN3; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 320 

คลอโรควินเปนอนุพันธุของ 4-อะมิโนควิโนลีน และใชทัว่ไปในการรักษาโรคมาลาเรยี  คลอโรควิน

มีคาครึง่ชีวิตในรางกายนาน (25-60 วัน) และเกิดเมทาบอไลซหลายชนิดโดยเริม่จากปฏิกิริยา เอ็น-

ดิอัลคิลเลชั่นและดิแอมมิเนชัน่  การไดรับคลอโรควนิเลก็นอยเพียง 1 กรัม ก็สามารถทําใหเด็กเสียชีวิต

ได และในผูใหญที่กินระหวาง 3-44 กรัม ทาํใหเสียชีวิตได 

การตรวจหาคลอโรควินในตวัอยางชีววัตถุไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย แตสามารถตรวจ

คลอโรควินและเมทาบอไลซดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ  โดยการสกัดปสสาวะที่เปนเบส (ดหูัวขอที่ 

5.2.3)     แลวดูภายใตดวยแสงอัลตราไวโอเลต   (ที ่254  นาโนเมตร และ 366 นาโนเมตร) คลอโรควิน

จะเรืองแสงเหมือนควินิน   ทําใหสามารถชวยในการตรวจพิสูจนเอกลักษณได 
 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันจากคลอโรควนิจะแสดงอาการหลังจากกินเขาไปภายใน 30 นาที  อาการทางคลินิก

คือ คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง ทองรวง มีเสียงกองในห ู  มองเหน็ภาพไมชัด เวียนศรีษะ รางกายไมสงบ 
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(agitation) ความดันเลือดต่าํ  โคมา ชกัและกดการหายใจ  ในรายที่มีอาการรนุแรงอาจทําใหหัวใจ

หายใจหยุดทนัท ี   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ   การใหไดอะซีแพมรวมกับอีพิเนฟรินไดผลด ี
6.30  โคลินเอสเตอเรส แอคติวิตี (Cholinesterase activity) 
 สารเคมีกําจัดแมลงหลายชนิดเชน สารประกอบคารบาเมตและออรกาโนฟอสฟอรัส รบกวนการ

สื่อของประสาทโดยยับย้ังเอนไซมโคลินเอสเตอเรส   การวิเคราะหก่ึงปริมาณของโคลินเอสเตอเรสแอคติ

วิตีในพลาสมาเปนวิธีอยางงายในการประเมินการไดรบัสัมผัสจากสารประกอบเหลานี้ (ดหูัวขอที่ 3.1.5) 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   พลาสมาหรือซรีัม 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. น้ํายาไดไทโอบิสไนโตรเบนโซเอท (Dithiobisnitrobenzoate) โดยเตรียม 5,5’-Dithiobis(2-

nitrobenzoic acid) 0.2 กรัม/ลิตร ในบัพเฟอรโซเดยีมไดไฮโดรเจนออรโธฟอสเฟต (0.1 โมล/ลิตร  

pH 7.4) 

2. สารละลายอะเซทิลไทโอโคลินไอโอไดด  5 กรัม/ลิตร 

3. สารละลายพราลิดอกซิมคลอไรด  200 กรัม/ลิตร 

4. พลาสมาหรือซีรัมจากผูที่ไมไดรับสารประกอบกลุมนี้ (ใชเปนพลาสมาควบคุม) 
 

วิธีวิเคราะห  

1. เติมน้ํายาไดไทโอบิสไนโตรเบนโซเอต 2.0 มิลลิลิตร และน้ํายาอะซิทิลไทโอโคลีนไอโอไดด 1.0 

มิลลิลิตร ในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร จํานวน 3 หลอด  

2. เติมพลาสมาควบคุม 20 ไมโครลติร ในหลอดทดลองที่หนึ่ง และเตมิพลาสมาตัวอยาง 20 ไมโครลิตร 

ในหลอดทดลองที่สอง 

3. เติมสารละลายพราลิดอกซิม  20 ไมโครลิตร และพลาสมาตัวอยาง 20 ไมโครลิตร ในหลอดทดลองที่

สาม 

4. vortex-mix ใหเขากันทั้ง 3 หลอด และตั้งทิ้งไวที่อณุหภมิูหองเปนเวลา  2 นาที 

 

ผลวิเคราะห 

 ถามีสารยับย้ังการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส สีของหลอดควบคุมจะมีสีเหลืองเขมกวา

หลอดตัวอยาง ถาสีของหลอดทีมี่พราลิดอกซิมคลายกับหลอดควบคุม เปนการยืนยันไดวามีสารยับย้ัง

เอนไซมอะซทิลิโคลนิเอสเตอเรสในตัวอยาง (ดหูัวขอที่ 3.1.5) 
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การประเมินผลทางคลินิก 
 การไดรับสารกําจัดแมลงประเภทออรกาโนฟอสเฟตอาจเปนสาเหตุใหเกิดการคดัหลั่งในหลอดลม 

หายใจลําบาก มีน้ําลายออกมามาก คล่ืนไส กลามเนื้อออนแรง และในที่สดุเกิดอมัพาต การรักษาเปน

การพยุงอาการ แตใหอะโทรพีนและพราลิดอกซิมรวมดวย 

 การไดรับสัมผัสสารกําจัดแมลงประเภทคารบาเมตอาจทาํใหเบื่ออาหาร ปวดทอง คล่ืนไส 

อาเจียน ทองรวง น้ําตาไหล น้ําลายไหลมาก เหงื่อออก วติกกังวล กลามเนื้อเสียสหการ และปอดบวมน้ํา

อยางเฉียบพลัน   การรักษาใชสารแกพิษอะโทรพีนแตไมควรใชพราลดิอกซิม 
 

6.31 โคลเมไทอะโซล (Clomethiazole) 
 โคลเมไทอะโซล (Chlormethiazole) ; 5-(2-chloroethyl )-4-Methylthiazole; C6H8ClNS มวล

โมเลกุลสัมพัทธ 162 

 โคลเมไทอะโซลใชเปนยานอนหลับสําหรับผูปวยสูงอายุ ใชเปนยาตานการชัก รักษาโรคพิษสุรา

เรื้อรัง และใชถอนยาเสพติด นอยกวา 5 % ของปริมาณที่กินจะถูกขับออกทางปสสาวะในรูปเดมิและเม

ทาบอไลตหลายชนิดสามารถตรวจพิสูจนได  โคลเมไทอะโซลจะมกีล่ินเฉพาะซึ่งสามารถพบไดในลม

หายใจและสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 

 การตรวจหาโคลเมไทอะโซลไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย   แตสารนีแ้ละเมทาบอไลต

สามารถตรวจไดดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ  โดยการสกัดปสสาวะในสภาวะที่เปนเบสดวยตัวทํา

ละลายอินทรยี (ดูหัวขอที่ 5.2.3) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 
 พิษเฉียบพลันของโคลเมไทอะโซลจะทําใหเกิดอาการจาม  น้ําลายมาก  ระคายเคืองตา  ความดนั

เลือดต่ํา ตัวเย็น  โคมา กดการหายใจ  เอทานอล  ไปเสริมผลการกดของระบบประสาทสวนกลางรวมกับ

โคลเมไทอะโซลและมักจะพบสารทั้งสองในผูปวยที่เสียชีวิต   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
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6.32 โคเคน (Cocaine) 
เมทิลเบนโซอลิเอ็คโกนนี  (Methyl  benzoylecgonine)  (1R,2R,3s,5S)-2-methoxycarbonyl 

tropan-3-yl benzoate ;  C17H21NO4; มวลโมเลกุลสัมพัทธ  303  

 โคเคนเปนอัลคาลอยดที่ไดจากโคคา ใบแหงของ  Erythroxylon  coca  และสายพันธุอื่นๆ ของ 

Erythroxylon หรือไดจากการสังเคราะหจากอีโกนีน  ในรูปของเกลือไฮโดรคลอไรด มีผลเปนยาชา

เฉพาะที่เมื่อใชทีค่วามเขมขน 10-200 กรัม/ลิตร แตโดยทั่วไปใชเฉพาะที่ (พ้ืนผิว) เทานัน้ เนือ่งจากมี

ความเสี่ยงตอการเกิดพิษของระบบของรางกายถาใหวิถีทาง (routes) อ่ืน 

 โคเคนมักจะใชในทางที่ผิดโดยการฉีดหรือหายใจ (สูดดม แปรนเสียงทางจมูกอยางชาง snorting)  

การกินโคเคนจะมีผลนอย เนื่องจากมีการไฮโดรไลซในทางเดนิอาหารสวนกระเพาะและลําไส  โคเคนฟรี

เบส(แครค) จะถูกดูดซึมไดรวดเร็วเมื่อเสพโดยการหายใจผานทางจมูกหรือสูบ  ปริมาณต่ําสดุที่ทําให

ตายในผูใหญประมาณ 1-2 กรัม แตผูทีต่ดิยาอาจทนไดถึง 5 กรัม/วัน  เมทาบอไลตที่สําคญัคอื เบน

โซอิลเอคโกนนี   เอคโกนีนและเอคโกนนีเมทิลเอสเทอร  ขนาดที่ใหทางหลอดเลือดดําเพียง 1-9% จะถูก

ขับทางปสสาวะในรูปของโคเคน  และ  35-55% จะถูกขับออกมาในรูปของเบนโซอลิเอคโกนนี 

 การตรวจหาโคเคนยังไมมีวธิีการตรวจอยางงายแตสารประกอบนี้และเมทาบอไลตของมัน 

สามารถตรวจพบและวิเคราะหเอกลักษณโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยการสกัดปสสาวะใน

สภาวะที่เปนเบสดวยตัวทําละลายอินทรยี (ดูหัวขอที่ 5.2.3) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของโคเคนอาจกอใหเกิดอาการเคลิบเคลิม้  อยูไมสุข อาเจียน  มีไข  มานตาขยาย  

เพอ  ส่ัน การตอบสนองมากกวาปกติ (hyperreflexia) ความดนัเลอืดสูง  ภาวะระบายลมหายใจเกิน 

(hyperventilation) ชัก  หัวใจและการหายใจลมเหลว  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
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6.33 โคเดอีน (Codeine) 

มอรฟน เมทลิอีเทอร (Morphine methyl ether); 3-O-methylmorphine  monohydrate; 

C18H21NO3.H2O  มวลโมเลกุลสัมพัทธ  317  

 

 โคเดอีนเปนยาแกปวดชนิดเสพติด  ไดมาจากฝนหรือโดยการเมทิลเลช่ันของมอรฟน โคเดอีนจะ

ถูกเมทาบอไลซโดยขบวนการออรโธ-ดีเมทิลเลชั่นและเอ็น-ดีเมทิลเลชัน่  ไดเปนมอรฟนและนอรโคเดอีน

ตามลําดับ  และโดยขบวนการคอนจูเกชัน่ไดในรูปกลคูโูรไนดและซัลเฟตของโคเดอีน และเมทาบอไลต  

ขนาดของโคเดอีนทีท่ําใหตายในผูใหญโดยประมาณ  800 มิลลิกรัม  อยางไรกต็ามโคเดอีนมพิีษนอย

กวามอรฟนมากและการตายที่เกิดจากโคเดอีนโดยตรงพบไดนอย 

 การตรวจหาโคเดอีนยังไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย  แตสารประกอบนี้และนอรโคเดอีน

สามารถตรวจพบและพิสูจนเอกลักษณไดดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตรกราฟ โดยสกัดปสสาวะในสภาวะ

เบสดวยตัวทําละลายอินทรยี (ดูหัวขอที่ 5.2.3) 

  
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันจากการไดรับโคเดอีนเกินขนาดจะทําใหเกิดรูมานตาเทารูเข็ม ความดนัเลือดต่ํา  ตัว

เย็น  โคมา  ชกั ปอดบวมน้ํา การเตนของหัวใจเสียจงัหวะ  การเสียชีวิตมักเกิดจากการที่ทางเดินหายใจ

ถูกกด  นาลอกโซนใหผลกลับกันกับการเกิดพิษตอประสาทสวนกลางของโคเดอนีไดอยางเร็ว (ดหูวัขอที่ 

2.2.2) 

 
6.34 คอปเปอร (Copper) 
 เกลือของคอปเปอร   เชน   คอปเปอรซัลเฟต (copper (II) sulfate)    คลอไรดและเกลือของคิว

แพรมโมเนียมเชน คิวแพรมโมเนียมคารบอเนต (Cu(NH3)2CO3) ใชเปนสารกําจัดแมลงและสารกําจัด

เชื้อรา ในรูปของเกลือไอออน เกลือของคอปเปอรมักมีสวนทําใหเกิดสีน้ําเงินหรือสีเขียวกับสิ่งบรรจุใน

กระเพาะอาหาร  เกลือคิวแพรมโมเนียมจะมีความเปนพิษมากกวาเกลือของคอปเปอร เนื่องจากดดูซึม
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ไดรวดเร็วและความเปนพิษโดยคณุสมบตัขิองคิวแพรมโมเนียมไอออน ความเปนพิษเฉียบพลันอาจ

เกิดขึ้นหลังจากหายใจเอาควันหรือผงฝุนของเมทลัลิกคอปเปอร   
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. ไดไทโอออกซาไมด (Dithiooxamide) ในเมทานอล (10 กรัม/ลิตร) 

2. แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ  0.88) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. นําตัวอยาง 0.1 มิลลิลติร ใสบนกระดาษกรองอยางชาๆ เพ่ือใหได spot ขนาดเสนผาศนูยกลางไม

เกิน 1 เซนตเิมตร ทําใหแหงดวยเครื่องเปาผมถาตองการ   

2. นํา spot ไปอังไอแอมโมเนียทีเ่กิดจากแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขนในตูดูดควัน และเติม

สารละลายไดไทโอออกซาไมด 0.1 มิลลิลิตร ลงบน spot  
 

ผลวิเคราะห 

 เกลือของคอปเปอรจะใหสีเขยีวมะกอก  เกลือของโครเมยีมจะใหสีเขียว  ซึง่โดยปกติจะเหน็กอนที่

จะเตมิไดไทโอออกซาไมด โลหะอื่นจะใหสีเหลือง-น้ําตาล หรือแดง-น้าํตาลกับน้ํายานี้  

 

ความไวของวิธี 

คอปเปอร 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายซิงคอะซิเตต ( 10 กรัม/ลิตร) 

2. น้ํายาแอมโมเนียมเมอรคิวไรไทโอไซยาเนต (ammonium mercurithiocyanate) ผสมเมอรคิวริกคลอ

ไรด 8 กรัม กับแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต 9 กรัม  ในน้ําบริสุทธิ์ 100 มิลลิลิตร 

3. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (0.01 โมล/ลิตร) 
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วิธีวิเคราะห 

1. ใสตัวอยาง 0.1 มิลลิลิตร ในแผนกระเบื้องหลุมแลวเติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 0.05 มิลลิลิตร 

2. ผสมน้ํายาแอมโมเนียมเมอรคิวริกไทโอไซยาเนต 0.1 มิลลิลิตร   กับสารละลายซิงคอะซิเตต  0.1 

มิลลิลิตร  แลวเติมลงในแผนกระเบื้องหลมุที่มีตัวอยาง 

 

ผลวิเคราะห 

เมื่อมีเกลือของคอปเปอรจะไดตะกอนสีมวงของซิงคเมอรคิวไรไทโอไซยาเนต 

 

ความไวของวิธี 

คอปเปอร  50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื  พลาสมาหรือซรีัม (1 มิลลิลิตร) 

 

น้ํายาและสารเคมี  

1. น้ํายาออกซาลิลไดไฮดราไซด (oxalyl dihydrazide)  ผสมสารละลายอิ่มตัวของออกซาลิลไดไฮดรา

ไซด  8 มิลลิลิตร กับแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) 12 มิลลิลิตร 

และสารละลายอะเซตาลดีไฮด (400 มิลลิลิตร/ลิตร) 20 มิลลิลิตร และน้ําบริสทุธิ์ 20 มิลลิลิตร 

3. สารละลายกรด ไตรคลอโรอะซิติก  (200 กรัม/ลิตร) 

4. สารละลายกรด ไฮโดรคลอรกิ  (2 โมล/ลิตร) 

 

สารมาตรฐาน 

 ละลายคอปเปอรที่เปนแผน เม็ดหรือลวด 1.00 กรัม ในกรดไนตริก (500 มิลลิลิตร/ลิตร) โดยใช

ปริมาตรนอยที่สุดแลวปรบัปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยกรดไนตริกเจือจาง (10 มิลลิลิตร/ลิตร) เจือจาง

สารละลายนี้ดวยน้ําเพื่อใหไดสารละลายทีมี่ความเขมขนของคอปเปอรไอออน 1.0, 2.0, และ 5.0 

มิลลิกรัม/ลิตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 0.7 มิลลิลิตร  ลงในหลอดเซนตรฟิวพลาสติก ที่มตีัวอยางหรือ

สารละลายมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันตั้งทิง้ไว 15 นาท ี

2.  เติมสารละลายกรด ไตรคลอโรอะซติิก  1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 
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3.  ตั้งทิง้ไว 15 นาที แลวนําไปปนแยกเปนเวลา 5 นาที 

4. นําของเหลวสวนบน 1 มิลลิลิตร มาเติมน้าํยาออกซาลิลไดไฮดราไซด 3 มิลลิลติร ผสมใหเขากัน แลว

ตั้งทิ้งไวนาน 20 นาท ี

 

ผลวิเคราะห 

นําสารละลายที่ไดไปวัดการดดูกลืนแสงทีค่วามยาวคลื่น 542 นาโนเมตร โดยเทียบกับสารละลาย

แบลงค (ดู หัวขอที่ 4.5.2) ตลอดวิธีนี้แลว plot คาดดูกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานกับความเขมขน

ของคอปเปอรแลวคํานวณความเขมขนของคอปเปอรในตัวอยาง กราฟมาตรฐานจะใหเสนตรงกับความ

เขมขนของคอปเปอร 1-25 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

ความไวของวิธี 

คอปเปอร  1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 
 การกินคอปเปอรหรือเกลือควิแพรมโมเนียมจะทําใหเกิดอาการผิดปรกติกับระบบกระเพาะอาหาร

และลําไส (รสโลหะ คล่ืนไส อาเจียน  ปวดเหนือกระเพาะ  อจุจาระรวง) ในรายที่มีอาการหนัก  ตบัจะถูก

ทําลาย  (โดยเฉพาะในเดก็) ไตถูกทําลาย  เมด็เลือดแดงแตก   โคมาและการไหลเวียนเลือดลมฟุบ 

ความเขมขนของคอปเปอรในซีรมัคนปกตมีิคา  ประมาณ 0.7–1.6 มิลลิกรัม/ลิตร แตรายที่มีอาการ

รุนแรงเพราะพิษเฉียบพลัน  อาจจะพบความเขมขนในซีรมัสูงกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร  การรักษาตาม

อาการและพยุงอาการ   แตอาจจําเปนตองใหการรักษาโดยใหคลีเลชั่น (Chelation) รวมดวย 

 
6.35 สารกันเลือดเปนล่ิมคูมาริน (Coumarin anticoagulants)  
 เฟนโปรคูมอน (Phenprocoumon) (4-hydroxy-3-(1-phenylpropyl) coumarin  C18H16O3; มวล

โมเลกุลสัมพัทธ  280)   และ วารฟาริน (warfarin) (4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)  coumarin ; 

C19H16O4  มวลโมเลกุลสัมพัทธ 308) คือ 4-hydroxycoumarins ที่มีตําแหนงในโมเลกุลถูกแทนที ่

 R  =  CH3   เฟนโปรคูมอน  

 R  =  CO. CH3  วารฟาริน  
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สารประกอบนีใ้ชเปนยารักษาโรคอยางแพรหลาย วารฟารินใชเปนสารกําจัดสตัวฟนแทะดวย  

สารทั้งสองยับย้ังการแข็งตัวเปนลิ่มเลือด โดยไปรบกวนการสังเคราะหปจจัยการแข็งตัวของเลือดทีอ่าศัย

ไวตามินเค ปฏิกิริยานี้จะถูกสะสมดังนัน้การเกิดพิษโดยปกติแลวเปนผลมาจากการไดรับยาเปนระยะ

เวลานาน ในทางตรงขามการเกิดพิษอยางรุนแรงอาจเกิดหลังจากไดรบัปริมาณมากๆ เพียงครั้งเดยีวของ

สารกําจัดสัตวฟนแทะ “ซุปเปอรวารฟาริน (supperwarfarin)” เชน ไดฟนาคุม (difenacoum) หรอื โบร

ไดฟาคุม (brodifacoum) 

โปรทรอมบินไทม  (ดูหัวขอที่ 3.2.1) เปนวิธีทีง่ายแตไมเฉพาะเจาะจง ซึง่เปนวิธีการตรวจวัดใน

รายที่เกิดพิษเฉียบพลันอยางรนุแรงของสารกันเลือดเปนลิ่มและใชตดิตามผลการรกัษา วิธีวิเคราะห

อยางงายที่ใหไวขางใตใชประเมินความเขมขนของเฟนโปรคูมอนและวารฟารินในพลาสมาได 
 

วิธีเคราะหเชงิคุณภาพ  
ตัวอยางที่ใชคอื พลาสมาหรอืซีรัม (1.0 มิลลิลิตร) 
 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ(1 โมล/ลิตร) 

2. เอ็น-บิวทิวอะซิเตต (n-Butyl  acetate) : คลอโรฟอรม : สารละลายกรดฟอรมิก (850 มิลลิลิตร/ลิตร) 

ในอัตราสวน 60:40:10 

3. น้ํายาไตรเอทวิลามีน (50 กรัม/ลิตร)ในเอ็น-เฮกเซน  (n-hexane) 

4. เพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟชนิดซิลิกาเจล  (20x20 เซนติเมตร ขนาดเฉลี่ยของผงประมาณ 20 

ไมโครเมตร ดู หัวขอที่ 4.4.1) 
 

สารมาตรฐาน  

ซีรัมที่มีความเขมขนของเฟนโปรคูมอนหรือวารฟาริน  0,1,5 และ 10 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ตัวอยางหรือสารมาตรฐาน  1 มิลลิลิตร  แลวเติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง  0.9   มิลลิลิตร อะซโิตน 

0.1 มิลลิลิตร และคลอโรฟอรม 5 มิลลิลิตร  

2. ผสมบนเครื่องเขยา 2 นาที จากนั้นนําไปปนแยก 10 นาท ี

3. แยกของเหลวสวนบนทิง้ กรองสวนที่สกัดผานกระดาษกรองและระเหยแหงโดยใชอากาศอัดหรอื

ไนโตรเจนชวยเปา 
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ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ 

1. นําสวนทีร่ะเหยแหงมาละลายดวยคลอโรฟอรม 50 ไมโครลติร   นํามา spot ลงเพลต  นําไปแช(ระยะ 

10 เซนติเมตร) ในโถที่มีเอน็-บิวทิวอะซิเตต : คลอโรฟอรม : สารละลายกรดฟอรมิก (โถที่อ่ิมตัว ดู

หัวขอที่  4.4.3) 

2. ทิ้งใหตัวทําละลายระเหยแหงอยางสมบูรณ แลวนําไปแชอีกครั้งใน ไตรเอทิลเอมีนในเอ็น-เฮกเซน  

อีกครั้ง   และตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต (366 นาโนเมตร) 

 

ผลวิเคราะห 

 วารฟาริน (hRf ประมาณ 87) จะเรืองแสงสีมวงเขม  สวนเฟนโปรคูมอน (คา hRf ประมาณ 95) ให

สีมวงสวางกวา  ความเขมขนของสารประกอบทัง้สองในพลาสมาจะใชในการประเมนิ โดยการ

เปรียบเทียบกับผลวิเคราะหที่ไดจากสารมาตรฐาน 

 

ความไวของวิธี 

วารฟารินหรือเฟนโปรคูมอน   0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 
 ลักษณะของอาการพิษเฉียบพลันของสารกันเลือดเปนลิม่คือจะเกิดจุดเลือดออกบนผวิหนัง 

(petechiae) เกิดรอยฟกช้ําที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous bruising)  เกิดกอนเลือดขัง และมีเลือดออก

อยางชัดเจนโดยเฉพาะจากทางเดินปสสาวะและอวัยวะเพศ  ทางเดนิอาหารและลําไส  ความเขมขนของ

สารประกอบใดในสองสารประกอบ ในพลาสมา มากกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร มักพบบอยรวมกับการเกิด

เลือดออกเปนภาวะแทรกซอน  เฟนโปรคมูอนและวารฟาริน  มีคาครงชีวติในพลาสมา (6-7 วัน และ 

0.5-3 วัน  ตามลําดับ)  และผูปวยที่มีความเขมขนในพลาสมาสูงตองถูกรักษาทันท ี  การรักษาประกอบ

ไปดวยการใหไวตามินเคเพ่ิมจนกระทัง่โปรทรอมบนิไทมอยูในชวงปกติ  ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก 

อาจพิจารณาใหพลาสมาแชแข็งที่ใหมๆ  โดยใหทางหลอดเลือดดําหรอืปจจัยที่ทําใหเกิดล่ิม   

 
6.36 ไซยาไนด (Cyanide)  

การเกิดพิษของไซยาไนด (CN-) อาจพบหลังจากสูดดมไฮโดรเจนไซยาไนด (HCN) หรือจากการ

กินกรดไฮโดรไซดยานิกหรือโปแตสเซียมหรอืโซเดียมไซยาไนด สารละลายเชิงซอนของไซยาไนด ใชใน
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การชุบโลหะดวยไฟฟาและสารละลายใด ๆ ที่เปนกรดซึง่มักจะเกิดไฮโดรเจนไซยาไนด ไซยาโนเจนกิไกล

โคซายด และสารประกอบที่มีไนตริลอื่น ๆ เชน อมิกดาลิน (amygdalin) ซึ่งเมื่อเขาสูรางกายจะ

ปลดปลอยไซยาไนดออกมา พบในเนื้อเยือ่ของพืชชนิดหนึง่ รวมทัง้ลกูทอ เมล็ดของผลแอปรคิอต ราก

มันสําปะหลงั และถั่วลิมา (lima) 

สารกําจัดแมลงไทโอไซยาเนต (เอทิลไซยาเนต  เมทิลไทโอไซยาเนต) ถูกเมทาบอไลซใหไอออน

ของไซยาไนดในรางกายและสามารถทําใหเกิดพิษรุนแรง ไซยาไนดยังเปนสารเมทาบอไลตของโซเดียม

ไนโตรพรัสไซด (ซึ่งใชเปนยาขยายหลอดเลือด) และสารประกอบที่มีไนตริลบางชนดิ แตการเกิดพิษจาก

ไซยาไนดในกรณีเชนนี้ถือวาผิดปกติ เกลืออนินทรียของไทโอไซยาเนต เฟอไรไซยาไนดและเฟอโร

ไซยาไนด จะไมกอใหเกิดไซยาไนดในรางกายและคอนขางไมเปนพิษ 

วิธีทดสอบเชงิคณุภาพที่อธิบายขางใตนี้ข้ึนอยูกับการเกิดสารประกอบเชิงซอนเฟอไรเฟอโร

ไซยาไนดซึ่งมสีีน้ําเงินกับไอออนของเฟอรสั วิธีไมโครดฟิฟวชั่นทั้งสอง (ดูหัวขอที ่ 4.3.3) สามารถใชกับ

ตัวอยางเลือด  ทั้งสองวิธีนี้ข้ึนอยูกับการปลอยของไฮโดรเจนไซยาไนดและการเกิดสารประกอบเชงิซอนที่

มีสีตามมา วิธแีรกเปนวิธี พารา-ไนโตรเบนซาลดีฮายด/ออรโธ-ไดไนโตรเบนซีน  สามารถใหผลวิเคราะห

เชิงกึ่งปริมาณวิเคราะหไดอยางรวดเร็ว ขณะที่วิธีไพริดนี/กรดบารบิทรูิกเปนวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณอยาง

สมบูรณ  

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิง่บรรจุในกระเพาะอาหาร และวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ  ขอควรระวัง  ตัวอยางที่มี

ไซยาไนดอยูมักจะใหไฮโดรเจนไซยาไนดออกมา ถาถูกทําใหเปนกรด  

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (100 กรัม/ลิตร) 

2. สารละลายเฟอรัสซัลเฟต (100 กรัม/ลิตร เตรียมใหม ๆ ในน้ําทีต่มเดือดแลวทิ้งไวใหเย็น) 

3. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (100 มิลลิลิตร/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เจือจางตัวอยาง 1 มิลลิลิตร  ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 2 มิลลิลิตร 

2. เติมสารละลายเฟอรัสซัลเฟต 2 มิลลิลติร 

3. เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกใหพอเพียงที่จะละลายตะกอนของเฟอรัสไฮดรอกไซด 
 

ผลวิเคราะห 
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ถามีสีน้ําเงินแสดงวามีไซยาไนด   ไมคอยมีการรบกวนการวิเคราะหนี ้

 

ความไวของวิธี 

ไซยาไนด  10 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื เลือด  (0.1-1.0 มิลลิลติร)  ที่ใสสารกันเลือดแข็งตัวเฮฟาริน  สามารถเก็บไวที่ 4 °ซ  ได 

1-2 วัน ถายังไมทําการวิเคราะหทนัท ี(ไซยาไนดในเลือดมคีวามเสถียรนอย ถาเก็บไวที่อุณหภูมิหองหรือ

ที่ -20 °ซ) 

 
1. วิธีพาราไนโตรเบนซาลดีฮายด/ออรโธ-ไดไนโตรเบนซีน 
 
น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (0.5 โมล/ลิตร) 

2. สารละลายกรดซัลฟวริก (3.6 โมล/ลิตร) 

3. พารา-ไนโตรเบนซาลดีฮายด (0.5 โมล/ลิตร) ใน 2-เมทอกซีเมทานอล 

4. ออรโธ-ไดไนโตรเบนซีน (0.05 โมล/ลิตร) ใน 2-เมทอกซีเอทานอล 

 

สารมาตรฐาน  

สารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด ( 10 มิลลิกรัม/ลิตรคือ ไซยาไนดไอออนเขมขน 4 มิลลกิรัม/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เตรียมไมโครดฟิฟวชั่นเซล 3 เซล (ดูหัวขอที ่4.3.3) และเตมิชองกลางแตละอันดวย 

(    สารละลายพารา-ไนโตรเบนซาลดีไฮด   0.5 มิลลิลิตร  (א 

(  สารละลายออรโธ-ไดไนโตรเบนซาลดีไฮด  0.5 มิลลิลิตร  (ב 

(  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  0.1 มิลลิลิตร (ג 

2. ชองชั้นนอกใหใส 0.1 มิลลิลิตร  ของ 

- น้ําบริสทุธิ์ (เซล 1) 

- สารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด (เซล 2) 

- ตัวอยางเลือดทดสอบ (เซล 3) 
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3. ชองชั้นนอกแตละอนัเติมน้ําบริสุทธิ์ 0.5 มิลลิลิตร  และชองชั้นนอกดานตรงขามเตมิกรดซัลฟวรกิเจือ

จาง 1.0 มิลลิลิตร  

4. ปดแตละชองดวยซิลิโคนกรซีและผสมสารที่อยูชั้นนอกใหเขากันอยางระมดัระวัง 
5. ทิ้งไวที่อณุหภูมิหอง 20 นาที แลวใสเมทานอล 1 มิลลิลิตร   (1:1) ในชองชั้นกลาง 

6. นําสารที่อยูชองชั้นกลาง ใสในขวดปรบัปรมิาตรขนาด  0.5 มิลลิลิตร   ปรับปริมาตรใหครบดวยเมทา

นอล (1:1) 

 

ผลวิเคราะห 

ถามีสีแดงเกิดขึ้น ตัวอยางมีสารละลายไซยาไนดอยูจะเสถียรอยูประมาณ 15 นาที วัดคาการ

ดดูกลืนแสงจากเซลที่ 2 และ 3 ที ่560 นาโนเมตร  เทียบกับแบลงคน้าํบริสุทธิ ์(เซลที่ 1 ดูหัวขอที ่4.5.2)  

ประเมนิความเขมขนของไซยาไนดไอออนในตัวอยาง โดยเทียบกับคาที่อานไดจากสารมาตรฐาน 

 

ความไวของวิธี 

ไซยาไนด  0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
2. วิธีไพริดีน/กรดบารบิทูริก 
 
น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (0.1 โมล/ลิตร) 

2. สารละลายคลอรามีน ท ี (2.5 กรัม/ลิตร) (เอ็นบี คลอรามีน ท ี ทีเ่ปนของแข็งไมเสถียรควรมีไวใหใช

ใหมๆ เสมอ) 

3. สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนออรโธฟอสเฟต (1 โมล/ลิตร) 

4. น้ํายากรดไพรดิีน-บารบิทรูกิ เติมบารบิทรูกิ  6 กรัม (ไมใชกรดไดเอทิลบารบิทูริก ดูหัวขอที ่ 6.9) ลง

ในกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 6 มิลลิลิตร (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18 ) และเจือจางดวยไพริดิน 30 

มิลลิลิตร  เจือจางสารละลายทั้งหมดดวยน้ําบริสทุธิ์ 100 มิลลิลิตร  สารละลายนี้ตองเตรียมใชใหมๆ  

5. สารละลายกรดซัลฟวริก (1 โมล/ลิตร) 

 

สารมาตรฐาน 

1.  สารละลายสต็อกของไซยาไนด ละลายโปแตสเซียมไซยาไนด 50 มิลลิกรัม  ในสารละลายโซเดียมไฮ

ดรอกไซด (0.1 ม./ล.) 100 มิลลิลิตร ไดไซยาไนดไอออนเขมขน 200 มิลลิกรัม/ลิตร ควรระวงัเม่ือใช
สารละลายไซยาไนดเขมขน 
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2. สารละลายไซยาไนดมาตรฐาน เจือจางสารละลายไซยาไนดไอออนมาตรฐาน   (200 โมล/ลิตร) ใน

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด        (0.1 โมล/ลิตร) (1:99)     สุดทายจะไดไซยาไนดไอออนเขมขน 

2 มิลลิกรัม/ลิตร 

วิธีวิเคราะห 

1. ไมโครดิฟฟวชั่นเซล 7 อัน เขียนเรียงตัง้แต (ก) ถึง (ช)  และเติมน้ํายาในตารางที ่ 25 ในชองชั้นนอก 

น้ํายา  5 (กรดซัลฟวริกเจือจาง) ใสในชองชั้นนอกอีกดานหนึ่ง 

2. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 2 มิลลิลิตร ลงในชองชัน้ในของแตละอนั ปดแตละชองดวย

ซิลิโคนกรีซ  ผสมสารละลายที่อยูชองชั้นนอกดวยความระมัดระวงั และตัง้ทิง้ไวที่อุณหภูมิหอง 4 

ชั่วโมง 

3. ไปเปตตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1.0 มิลลิลิตร จากชองชั้นในแตละอนัลงในหลอดทดลองที่

เขียนฉลากไวแลวปดหลอดทดลอง 

4. เติมน้ํายาดังนีต้ามลําดับและเขยาใหผสมกัน 

(  ฟอสเฟตปพเฟอร 2 มิลลิลิตร  (א 

(  สารละลายครอรามนี ที 1 มิลลิลิตร  (ב 

(  น้ํายากรดไพรดิีน-บารบิทรูกิ 3 มิลลิลิตร  (ג 

5.  ตัง้ทิง้ไวที่อูณหภูมิหอง 10 นาท ี

 

ผลวิเคราะห 

 ถามีไซยาไนดจะมีสีแดง/น้ําเงิน วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 587 นาโนเมตร ของแตละสารละลาย

เทียบกับแบลงคน้ําบริสุทธิ ์ (ดูหัวขอที ่ 4.5.2) เจือจางถาจําเปนเพื่อใหคาอยูในสเกล สรางกราฟ

มาตรฐานจากผลที่ไดจากสารละลายไซยาไนดมาตรฐาน และคํานวณหาคาความเขมขนไซยาไนดใน

ตัวอยาง 

 
ตารางท่ี 25 การวิเคราะหหาไซยาไนดดวยไมโครดิฟฟวช่ัน :การเติมสารละลายชั้นนอกของเซล 
 
เซล    สารละลายมาตรฐาน         น้ํา      กรดซัลฟวริก          เลือด  

    ไซยาไนด  (มิลลิลิตร)  (มิลลิลิตร)        (มิลลิลิตร)        (มิลลิลิตร) 
(  -    น้ํายาแบลงค   -              2.0           0.5 (א 

(  ตัวอยาง    -             1.0           0.5   1.0  (ב 

(  ตัวอยาง    -             1.0                   0.5   1.0  (ג 

(  -                       ไซยาไนด 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร  0.1             1.9          0.5  (ד 

(  -                       ไซยาไนด 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร  0.5             1.5         0.5  (ה 
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(  -    ไซยาไนด 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร  1.0             1.0         0.5  (ו 

(  -                        ไซยาไนด 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร  2.0               -                       0.5  (ז 

 

ความไวของวิธี 

ไซยาไนด 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
การประเมินผลทางคลินิก 
 พิษเฉียบพลันของไซยาไนดมีลักษณะเฉพาะคือ กลามเนื้อเสียสหการ ปวดศรีษะ วิตกกังวล 

หายใจลําบาก สับสน โคมา ลมฟุบ เกิดเมทาบอลิกเอซิโดซิส ปอดบวมน้ําและภาวะหายใจหยุด ไมมี

อาการเขียวคล้ํา การรักษาเพื่อพยุงอาการ    คือการใหออกซิเจน   ยาแกพิษที่ใชใหไดโคบอลทอดีีเทต 

(dicobalt edetate)  ไฮดรอกโซโคบาลามิน (hydroxocobalamin)   โซเดียมไนไตรตและโซเดยีมไทโอ

ซัลเฟต 

 พิษรุนแรงของเกลอืไซยาไนดหรือกรดไฮโดรไซยานิก  ไซยาไนดไอออนในเลือดมักอยูระหวาง 2-

10 มิลลิกรัม/ลิตร วิธีทดสอบเชิงคณุภาพที่อธิบายไวขางตนมคีวามไวของวิธีไมพอสําหรับตรวจวิเคราะห

ความเขมขนนี ้ และควรใชกับส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุเทานัน้ การ

วิเคราะหหาปริมาณไซยาไนด มีผลเพียงเล็กนอยกับการรักษาพิษเฉียบพลัน การรักษาใหประสบ

ผลสําเร็จตองทําการรักษาใหเร็วที่สุด 

 ไซยาไนดอาจพบในเลือดผูที่ถูกไฟไหมโดยหายใจเอาไฮโดรเจนไซยาไนด   จากการเผาไหมของ

ขนสัตวเปนบางสวน  ไหมและสารสังเคราะหโพลิเมอร เชน โพลียูริเทรน (polyurethanes) และโพลีอะค

ลิโรไนตริล (polyacrylonitriles) ในกรณเีชนนัน้ความเขมขนของไซยาไนดในเลือดอาจมีชวงจาก 0.2 ถึง 

1.0 มิลลิกรัม/ลิตร จะมคีารบอนมอนอกไซดอยูดวยเสมอ ความเขมขนของไซยาไนดเลือดในผูสูบบุหรีจ่ัด

อาจมีสูงไดถึง 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
6.37  แดพโซน (Dapsone) 

Bis (4-aminophenyl) sulfone ; C12H12N2O2S ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 248   

  

สูตรโครงสรางของแดพโซนคลายคลึงกับยาตานแบคทีเรยีซัลโฟนาไมด และใชในการรักษาโรค

เรื้อนและโรคเริมทําใหผิวหนงัอักเสบ   (dermatitis  herpetiformis)    แดพโซนจะถูกเมทาบอไลซไปเปน

โมโนอะซิทิลแดพโซนซึง่จะพบในพลาสมา สําหรับตัวอื่นอีกหลายชนิดสวนมาจะถูกขับออกมาทาง
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ปสสาวะ มีการไหลเวียนของสารเหลานีร้ะหวางเลือดในลําไสและตบัเกิดขึ้นซ้ําไปมา ในผูใหญหลังจาก

กินแดพโซน 1.5-5 กรัม อาจตายภายใน 4-6 วันตอมา 

 วิธีทดสอบเชงิคณุภาพขางลางนี้สามารถใชประมาณความเขมขนของแดพโซนในพลาสมาได ถา

ใชกับสารละลายมาตรฐานทีเ่หมาะสม  

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   พลาสมาหรือซรีัม (0.5 มิลลิลิตร) 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (  1 โมล/ลิตร) 

2. คลอโรฟอรม : เอทานอล : กรดเกลเชียลอะซิติก (90:10:5) 

3. แผนซิลิกาเจล ทนิเลเยอรโครมาโตกราฟชนิดเคลือบซิลิกาเจล (10x20 เซนติเมตร  ขนาดผงเจลเฉลี่ย 

20 ไมโครเมตร ดู หัวขอที่ 4.4.1) 

 

สารมาตรฐาน 

สารละลายแดพโซนเขมขน  5, 10, 20 และ 50 มิลลิกรัม/ลิตร ในแบลงคพลาสมา  เตรียมโดยเจอื

จางสารละลายที่มีแดพโซนในเมทานอล 1.00 กรัม/ลิตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมตัวอยางหรือสารมาตรฐาน 0.5 มิลลิลิตร ลงใน สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด 0.2 มิลลิลิตร  

และคลอโรฟอรม 6 มิลลิลิตร  ในหลอดทดลองแกวที่มีจุกแกวปด 

2. vortex-mix 30 วินาที และปนแยก 5 นาท ี

3. ทิ้งของเหลวชัน้บน  ถายชั้นคลอโรฟอรมที่สกัดไดมาใสหลอดที่ 2 ระเหยแหงโดยใชอากาศอัดหรือ

ไนโตรเจนชวยเปา 

 

ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ 

1. ละลายสวนที่ระเหยแหงในเมทานอล 50 ไมโครลิตร และ spot ลงบนเพลต spot สวนสกัดของ

สารละลายมาตรฐานแดพโซน ชองขางเคียง 

2. แชเพลตในโถที่อ่ิมตัว คลอโรฟอรม : เอทานอล : กรดเกลเชียลอะซิติก  (จนไดระยะทาง 10 

เซนติเมตร ดู หัวขอที่ 4.4.3) 

3. ยกเพลตออก  ปลอยใหแหงและสองดูภายใตแสงอัลตราไวโอเลต (254 นาโนเมตร) 
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ผลวิเคราะห 

ประมาณคาความเขมขนของแดพโซน  ในตวัอยางโดยเปรยีบเทียบกับผลของสารละลาย

มาตรฐานคา hRf  ของแดพโซ 57  โมโนอะซิติกแดพโซน 40 

 

ความไวของวิธี 

แดพโซน  2 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

การประเมินผลทางคลินิก 
การรับประทานแดพโซนเปนสาเหตุใหเกิดการเบื่ออาหาร คล่ืนไส  อาเจียน  ปวดทอง ปวดศรีษะ 

หูอื้อ ตามองไมชัด วิงเวียน ภาวะกายใจไมสงบ  โคมาและมีการชักในรายที่มีอาการรุนแรง โรคโลหิตจาง 

เมทฮีโมโกลบินอนีเมีย  ปสสาวะเปนเลือด  ดีซานและไตวายเฉียบพลัน 

แดพโชนในพลาสมาเขมขน 10 มิลลิกรัม/ลิตร หรือมากกวาทําใหเกิดพิษ วิธีการรักษาที่ดทีี่สุด

ตองใหถานกัมมันตทางปากหลาย ๆ ครั้ง เมทิลีนบลูและการทําการถายเลือดอาจตองทําในการรักษา

โรคเมทฮีโมโกลบินิเมียและโรคโลหติจางตามลําดับ 

 
6.38 เดกซโตรโพรพอกซพีีน (Dextropropoxyphene) 

(+)–Propoxyphene;(+)-(1S,2R)-1-benzyl-3-dimethylamino-2-methyl-1-phenylpropyl  

propionate; C22H29NO2  มวลโมเลกุลสัมพัทธ 340  

 เดกซโตรโพรพอกซีพีนเปนยาระงับปวดชนดิเสพตดิที่มีสูตรโครงสรางคลายกับเมทาโดน และมัก

เปนสวนผสมกับยาพาราเซตามอลบางตาํรับ  เดกซโตรโพรพอกซีพีนสวนใหญจะถูกเมทาบอไลซเปน  

N-desmethyldextropropoxyphene (nordextropropoxyphene) ซึ่งจะถูกขับออกมาทางปสสาวะเปน

สวนใหญ 

การตรวจหาเดกซโตรโพรพอกซีพีนไมสามารถตรวจเชงิคณุภาพไดดวยวิธีอยางงาย แตสารนี้และ

เมทาบอไลตของมันสามารถตรวจไดดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยการสกัดสารเหลานี้ออกจาก

ปสสาวะในสภาวะที่เปนเบส (ดหูัวขอที่ 5.2.3) นอกจากนี้แลวสามารถตรวจพาราเซตามอลในปสสาวะ

ไดโดยวิธีออรโธครีซอล/แอมโมเนีย (ดูหัวขอที่ 6.83) 
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การประเมินผลทางคลินิก 
 การไดรับเดกซโตรโพรพอกซีพีนเกินขนาดอยางเฉียบพลันจะทําใหรมูานตาเทารูเข็ม  ความดนั

เลือดต่ํา ตัวเย็น โคมา ปอดบวมน้ํา  ชักและการเตนหัวใจเสียจังหวะ   ผูปวยมีโอกาสเสียชีวิตไดอยาง

รวดเร็วจากการหายใจถูกกดมาก  โดยเฉพาะเมื่อมีเอทานอลดวย  นาลอกโซนเปนยาที่ใชแกอาการพิษ

ตอประสาทสวนกลางของเดกซโตรโพรพอกซีพีนไดอยางเร็ว(ดหูัวขอที่ 2.2.2) 

 
6.39 ไดคลอราลฟนาโซน (Dichloralphenazone) 

 เปนสารประกอบเชิงซอนชนิด stoichiometric คลอราลไฮเดรตและฟนาโซน C15H18Cl6N2O5 ; 

มวลโมเลกุลสัมพัทธ 519  

  

การศึกษาในรางกายไดคลอราลฟนาโซนเปนยานอนหลบัออนๆ       เกิดจากฤทธิ์ผสมระหวาง

คลอราลไฮเดรตและฟนาโซน ดังนัน้เมื่อรบัประทานไดคลอราลฟนาโซน สามารถตรวจปสสาวะไดโดยใช

การทดสอบ Fujiwara เนองจากคลอราลจะถูกเมทาบอไลซเปนกรดไตรคลอโรอะซติิก  ขณะที่ฟนาโซน

ไมมีฤทธิ์เปนยานอนหลับและสามารถตรวจพิสูจนไดดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ   โดยการสกัด

ปสสาวะในสภาวะที่เปนกลางหรือเปนเบส (ดหูัวขอที่ 5.2.3)  แลวพนดวยน้ํายาไอโอโดพลาทิเนตที่เปน

กรด   

 
การทดสอบเชิงคุณภาพ  
 ตัวอยางที่ใชคือ ปสสาวะ  วิธี Fujiwara  ดคูารบอนเตตราคลอไรด  (ดูหัวขอที ่6.23) 

 

ผลวิเคราะห  

สีแดงเขมหรือสีมวงแดงที่เกิดขึ้นในชั้นบนซึ่งเปนชั้นไพรดิีน แสดงวามีสารประกอบไตรคลอโร  

ควรทดสอบแบลงค เพื่อตดัปญหาการปนเปอนจากคลอโรฟอรมในบรรยากาศหองปฏิบัติการ 
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วิธีการนี้มีความไวสูง สามารถตรวจพบไดคลอราลฟนาโซนหรือคลอราลไฮเดรตได หลังจากกินไป

แลว 12-24 ชั่วโมง อยางไรก็ตามสารอื่นๆ โดยเฉพาะตัวทําละลายไตรคลอโรเอทลิีนซึ่งถูกเมตาบอไลซ

เปนกรดไตรคลอโรอะซติิกไดในรางกายเชนกัน  ดงันัน้จึงตองระวังเรื่องการรายงานผล 

 

ความไวของวิธี 

ไตรคลอโรอะซิเตต  1 มิลลิกรัม/ลิตร 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของไดคลอราลฟนาโซนอาจทําใหอาเจียน ตืน่เตน กลามเนื้อเสียสหการ  สับสน  

งวง  เงียบงนั   ความดันเลือดต่ํา โคมา  การเตนของหวัใจเสียจังหวะ   ทางเดินหายใจถูกกดและปอด

บวมน้ํา การรกัษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.40 ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) 

เมทิลนีคลอไรด ; CH2Cl2 มวลโมเลกุลสัมพัทธ  85  

ไดคลอโรมเีทนใชในการลางสีกันอยางแพรหลาย  บางครั้งอาจใชรวมกับโทลูอีนและใชเปนตัวทํา

ละลายทั้งในหองปฏิบัติการและในอุตสาหกรรม พิษเฉียบพลันของสารนีค้ือฤทธิ์กดระบบประสาท

สวนกลางโดยตรงไดคลอโรมีเทนบางสวนจะถูกเมทาบอไลซเปน คารบอนมอนอกไซดซึ่งอาจกอใหเกิด

อาการพิษเรื้อรังได 

 การตรวจหาไดคลอโรมีเทนในตัวอยางชีววัตถุไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย อยางไรก็ดีการ

ตรวจวัดความอิ่มตัวของคารบอกซีฮีโมโกลบิน   ใชในการประเมินการรับสัมผัสไดคลอโรมีเทนเรื้อรัง 

ตัวอยางปสสาวะของผูปวยที่รับสัมผัสไดคลอโรมีเทนจะใหผลลบกับการทดสอบดวยวิธี Fujiwara  

 
การประเมินผลทางคลินิก 
 การรับสัมผัสสารไดคลอโรมีเทนจะทําใหมึนงง  ชา  หงุดหงดิ  ออนเพลีย  คลื่นไส  ภาวะระบาย

ลมหายใจพรอง  ปอดบวมน้ํา  การหายใจหยุด   เมื่อนําผูปวยออกจากบรรยากาศที่ปนเปอนอาการ

ดังกลาวจะทุเลาอยางรวดเรว็  อาจจําเปนตองใหออกซิเจนถาผูปวยยังมีอาการพิษของ

คารบอนมอนอกไซด 

 
6.41 ดิจอกซิน(Digoxin)และดิจิทอกซิน(Digitoxin) 

 ดิจอกซิน (C41H64O14 โมเลกุลสัมพัทธ 781) และ ดิจทิอกซิน (C41H64O13  น้ําหนักโมเลกุลสัมพัทธ  

765) เปนglycoside ที่มีฤทธิต์อหัวใจ (cardioactive glycoside) ที่ไดมาจากใบของตนไมพันธุ Digitalis 

บางชนดิ (เชนตน foxglove)   ดิจอกซินใชกันอยางแพรหลายในการรักษาโรคการเตนของหัวใจเสีย



141 

 

จังหวะ  สาร Cardiac glycosides นี้ สัตวแพทยในบางประเทศใชเปนสารปราณีฆาต (euthanasia) 

สารเหลานี้มีฤทธิร์ุนแรงมากและไมมีวิธีการตรวจอยางงายสําหรับตรวจวิเคราะหในเลือดหรือปสสาวะ 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. เพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟ ชนิดเคลือบดวยซิลิกาเจล (ขนาด 10 X 20 เซนติเมตร ขนาดเฉลีย่ 20 

ไมครอน ด ูหัวขอที่ 4.4.1) 

2. โทลูอีน : เอทานอล   (7:3) 

3. น้ํายาคลอรามีน ที : ผสม คลอรามีน ท ี(30 กรัม/ลิตร)  10 มิลลิลติร กับ สารละลายกรดไตรคลอโรอะ

ซิติก ใน เมทานอล (250 กรัม/ลิตร) จํานวน 40 มิลลิลิตร 

4. สารละลายกรดเพอรคลอริก (150 กรัม/ลิตร) 

 

สารมาตรฐาน 

ดิจอกซินและดิจทิอกซิน  (100 มิลลิกรัม/ลิตร) ใน คลอโรฟอรม 

 

วิธีวิเคราะห 

1. นําตัวอยาง 1 มิลลิลิตร เตมิคลอโรฟอรม 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดสอบ  vortex-mix  30 วินาที 

จากนั้นนําไปปนแยก  5 นาท ี

2. ทิ้งชัน้บน (ชั้นน้ํา) และกรองชั้นคลอโรฟอรมผานกระดาษกรองลงในหลอดที่สะอาด 

3. ระเหยแหงโดยใชอากาศอัดหรือไนโตรเจนชวยเปา  แลวละลายกลับดวยคลอโรฟอรม 50 ไมโครลติร 

 

ทินเลเยอร โครมาโตกราฟ 

1. แบงเพลตออกเปน 2 สวน  แตละสวน spot สารสกัดทีล่ะลายแลวแลวขางตน 20 ไมโครลติร  และ 

spot สารละลายมาตรฐาน 10 ไมโครลิตร   บนทั้งสองสวนของเพลต 

2. นําแพลตทินเลเยอรโครมาโตกราฟ ระยะทาง 10 เซนตเิมตร  แชลงในน้ํายา  โทลอูีน : เอทานอล (โถ

อิ่มตัว  ดหูัวขอที่ 4.4.3)   

3. นําเพลตออกจากโถแลวปลอยใหแหง  พนครึ่งเพลตดวยน้ํายาคลอรามีน ที  และอีกขางดวย 

สารละลายกรดเพอรคลอริก  
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4. อบเพลตในตูอบที่อุณหภูมิ 100 oซ 10 นาที 

 

ผลวิเคราะห 

คา hRf 
  และสีที่เกิดหลังจากการพนน้ํายาอยูในตารางที่ 26 

 

ความไวของวธี 

ดิจอกซินหรือดิจทิอกซิน 10 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

ตารางท่ี  26   คา hRf และปฏิกิรยิาการเกิดสีของดิจอกซินและดิจิทอกซินบนเพลตทินเลเยอร 
โครมาโตกราฟ    

               นํ้ายาคลอรามีน ท ี        กรดเพอรคลอริก (150กรัม/ลิตร) 
สารประกอบ      คา  hRf       Visible        Ultraviolet     Visible        Ultraviolet 

                   ( 366 นาโนเมตร)       (366 นาโนเมตร) 

ดิจอกซิน       62            วงสีน้ําตาล      เขียวแกมน้ําเงิน     เทา         เขียวแกมน้ําเงนิ 

ดิจิทอกซิน            72                     -                      -                  น้ําตาล น้ําตาลเขม 

 
 
การประเมินผลทางคลินิก 

 ดิจอกซินและดิจทิอกซิน เปนยาที่มีพิษรุนแรงตอหัวใจอาจทําใหตายไดจากภาวะการเตนหัวใจ

เสียจังหวะ ระยะแรกของอาการพิษที่เกิดจากสารสองตวันี้คือ คล่ืนไส อาเจียน ทองเสีย งวงซมึ มึนงง 

อาการเฉพาะของความเปนพิษอยางรุนแรงคือ หัวใจเตนแรงและเร็วและเลือดมโีพแตสเซียมมาก การ

รักษาพยุงอาการ  สาร  antigent-binding(Fab) antibody fragments เปนสารตานพิษอาการพิษจากดิ

จอกซิน (ดูหัวขอที่ 2.2.2) แตใหใชเฉพาะในรายทีรุ่นแรงเทานั้น   

 
6.42 สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวไดไนโตรฟนอล (Dinitrophenol pesticides) 

โครงสรางโดยทั่วไปของสารประกอบกลุมนี ้
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 ไดไนโตรฟนอลที่พบโดยมากจะเปน DNOC  ( 2-methyl–4,6-dinitrophenol;4,6-dinitro–ο–

cresol; C7H6N2O5 ; โมเลกุลสัมพัทธ 198)  และไดโนเซบ  (2-sec-butyl-4,6dinitrophenol ; 

C10H12N2O5 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 240)  ดีเอ็นโอซีใชเปนสารกําจัดแมลงและสารกําจัดวัชพืชกับตนไมที่

ใหผล  ไดโนเซบใชเปนสารกําจัดวัชพืชเปนสวนใหญ   พิษรุนแรงที่เกิดจากไดไนโตรฟนอลอาจเกิดกับ

กลุมผูประกอบอาชีพที่ตองรับสัมผัส  พอๆ กับการไดรบัโดยการกิน วิถีทางที่สารนีเ้ขาสูรางกายคือดูดซึม

ผานผิวหนังและสีเหลืองเขมที่เกิดขึ้นบนผิวหนังจะชวยในการวินิจฉัย 

 ทั้งดีเอ็นโอซีและไดโนเซบสามารถตรวจวัดไดอยางงายในเลือด  โดยการวัดการดูดกลืนแสงที ่430 

นาโนเมตร  และความเขมขนทีท่ําใหเกิดพษิคอนขางสูง 
 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื  เลือด 1 มิลลิลิตร 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน ( ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) 

2. สารละลายโซเดียมคลอไรด (270 กรัม/ลิตร) ที่มีสารละลายโซเดียมคารบอเนต  (30 กรัม/ลิตร) 

 

สารมาตรฐาน 

น้ํายาไดไนโตรฟนอล  ความเขมขน 10, 20 และ 50 มิลลิกรัมลิตร ในเลือด  

 

วีธีวิเคราะห 

1. นําตัวอยางหรอืสารมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร ใสหลองทดลองที่มีรูปกรวย แลวเติมบิวทาโนน (methyl 

ethyl ketone) 5 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมคลอไรด/โซเดียมคารบอเนต 1 มิลลิลิตร 

2. vortex-mix นาน 30 วินาที นําไปปนแยก  5 นาที  นําสวนที่สกัดไดใสหลอดทดลอง 2 หลอดๆ ละ 2 

มิลลิลิตร 

3. เติมกรดไฮโดรคลอริก  50 ไมโครลติร ลงในหลอดทดลองทีห่นึ่ง แลว vortex-mix นาน 10 วินาทีและ

ปนแยก  5 นาที  

4. วัดความแตกตางคาการดูดกลืนแสงของสารละลายในหลอดทดลองทัง้สอง ที่ 430 นาโนเมตร (ใช

เซลล มีขนาดความกวาง 1 เซนติเมตร)  

 

ผลวิเคราะห 
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 สรางกราฟของความแตกตางของการดดูกลืนแสงที่ไดเทยีบกับสารละลายมาตรฐานไดไน                   

โตรฟนอลที่ความเขมขนตาง ๆ  คํานวณความเขมขนของไดไนโตรฟนอลในตัวอยาง 

 

ความไวของวิธี 

ไดไนโตรฟนอล 10 มิลลิกรมั/ลิตร 

 

 
 

การประเมินผลทางคลินิก 
 ไดไนโตรฟนอลไปขัดขวางออกซิเดทีพฟอสโฟรีเลชั่น ทําใหออนเพลีย เหงื่อออกมาก รางกายมี

ความรอนสงูผิดปกต ิ กระหายน้ํา ตามมาดวยการหมดแรงและเสียชีวิตในรายที่รนุแรง  อาการพิษมัก

เกิดขึ้นเมื่อความเขมขนของไดไนโตรฟนอลในเลือดมากกวา 30 มิลลิกรัม/ลิตร และมีพิษรุนแรงเมื่อมี

ความเขมขนมากกวา 60 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
6.43 ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) 

2-Benzhydryloxy-N,N -dimethylethylamine; C17H21NO; มวลโมเลกุลสัมพัทธ  255 

 ไดเฟนไฮดรามีนใชเปนยาตานฮีสทามีนอยางแพรหลาย  ถูกขับถายทางปสสาวะในรูปเดมินอย

กวา 1%  และสารประกอบหลายชนิดจากปฏิกิริยา เอ็น-ดีเอคิลเลชัน่    ออกซิเดทีพดิเอมีเนชัน่และคอน

จูเกชั่น 

 การตรวจหาไดเฟนไฮดรามนีและเมทาบอไลตของมนัไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย แต

สามารถตรวจและพิสูจนเอกลักษณไดดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยสกัดตัวอยาง เชน ปสสาวะ 

สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร หรือวัตถุอ่ืนที่พบในที่เกดิเหตทุีท่ําใหเปนเบสดวยตัวทําละลายอินทรยี (ดู

หัวขอที่ 5.2.3)  
 
การประเมินผลทางคลินิก 
 หากกินไดเฟนไฮดรามนีหรือยาตานฮีสทามีนตัวอื่น ๆ เกินขนาด  อาจทําใหงวงซมึ เวียนศรีษะ  

ปากแหง ปวดศรีษะ  คล่ืนไส  หัวใจเตนเร็ว  เปนไข  ประสาทหลอน  สั่น ในรายทีมี่อาการรนุแรงอาจมี

อาการโคมา  ชักและเสียชีวิต   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
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6.44 ไดควอท (Diquat) 

1,1’–Ethylene-2,2’-bipyridylium ion; C12H12N2    มวลโมเลกุลสัมพัทธ  184 

 ไดควอทเปนสารกําจัดวัชพืชประเภทสัมผัส   มีลักษณะโครงสรางสมัพันธกับพาราควอท  พบ

ผสมอยูดวยกันบอยมาก   ไดควอทมักพบในรูปเกลือไดโบรไมด    มีรายงานการเสียชีวิตเนื่องจากกิน

ไดควอทเพียงเล็กนอยประมาณ 2 กรัม   ไดควอทและพาราควอทจะใหสีกับโซเดียมไดไทโอไนต ซึ่งใช

ปฏิกิริยานี้ในวิธีทดสอบที่ใหไวขางลาง 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. โซเดียมไดไทโอไนต (ของแข็ง เก็บในตูดูดความชื้น) 

2. สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (2 โมล/ลิตร) 

3. ปสสาวะแบลงค 

5. ตัวอยางปสสาวะที่มีไดควอทไอออน (10 มิลลิกรัม/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่มีปสสาวะที่ไมมีไดควอท 

ปสสาวะมาตรฐานที่มีไดควอทและปสสาวะตัวอยาง(1 มิลลิลิตร) 

2. เติมโซเดียมไดไทโอไนตประมาณ 20 มิลลิกรัม ลงในแตละหลอดผสมใหเขากัน 

3. ถาสารละลายทดสอบมีสีเกิดขึ้น  ใหเขยาในอากาศหลายๆ นาที 

 

ผลวิเคราะห 

สีเขียว-เหลือง แสดงวามีไดควอท   พาราควอทจะใหสนี้ําเงินถึงน้ําเงนิดํา แตการทดสอบนี้จะไม

สามารถตรวจไดควอทที่ผสมกับพาราควอท ได  



146 

 

เมื่อเขยาหลอดทดลองในอากาศแลวสีของสารละลายจางลง สีของสารละลายจะกลับเปนสี

ดังเดมิได โดยการเติมโซเดียมไดไทโอไนตลงไปอีก ซึ่งเปนการยืนยันวามีพาราควอท/ไดควอท 

 

ความไวของวิธี 

ไดควอท 5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

 

 
การประเมินผลทางคลินิก 
 หากไดรับไดควอทโดยการกินจะมีอาการระคายเคืองในปากและลําคอ เจ็บบริเวณใตลิ้นป  อาเจียน 

ทองรวง ลําไสเปนอัมพาต คลื่นไสอาเจียน เวียนศรีษะ ตืน่เตน ชัก โคมา ตับไตลมเหลว   ที่แตกตางจาก

พาราควอท คอืไดควอทไมเปนสาเหตุของการเกิดพังพืดในปอด  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.45 อีฟดรีน (Ephedrine) 

(1R,2S)–2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol hemihydrate;  C10H15NO.(H2O) ½   

มวลโมเลกุลสัมพัทธ 174 

อีฟดรนีเปนสารประเภท sympathomimetic  ถูกเมตาบอไลซโดยเอ็น-ดิเมทิเลชัน่เปนนอรอีฟดรนี 

(phenylpropanolamine) และโดยออกซิเดทีฟดิเอมิเนชั่นและคอนจูเกชั่น อีฟดรีนเปนเมตาบอไลตของ

เมทิลอีฟดรนี   ขนาดต่ําสดุของอีฟดรนีทีท่ําใหตายไดในผูใหญประมาณ 4 กรัม  แตพบทําใหตายนอย

มาก 

 การตรวจหาอฟีดรนีไมสามารถตรวจเชิงคณุภาพไดดวยวิธีอยางงาย แตสารนี้และเมตาบอไลต

สามารถตรวจพบและพิสูจนเอกลักษณไดโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยสกัดปสสาวะในสภาวะ

เบสดวยตัวทําละลายอินทรยี  (ดหูัวขอที่ 5.23) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 
 การไดรับอีฟดรีนเกินขนาดอาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส  อาเจียน ปวดศรีษะ กระหายน้ํา หงดุหงดิ 

เปนไข หัวใจเตนเร็ว เหงื่อออกมาก มานตาขยาย ชัก โคมา การหายใจถูกกด  การรกัษาตามอาการและ

พยุงอาการ 
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6.46  เอทานอล (Ethanol) 

เอทิลแอลกอฮอล ;แอลกอฮอล ; C2H5OH ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 46 

พิษเฉียบพลันของเอทานอลพบวาเปนสารเหตุของการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลบอยมาก

และมักเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การเกิดพิษจากแอลกอฮอลที่ใชในอตุสาหกรรม 

(methylated spirit) ซึ่งเตมิสารแปลงสภาพหลายชนิดลงไปโดยเฉพาะเมทานอลก็เคยปรากฏ 

การวิเคราะหเชิงคณุภาพที่อธิบายใหไวดานลางนี้จะใชตรวจสอบรดีิวซิง่ทีร่ะเหยไดเชน เอทานอล 

ซึ่งพบมากที่สุด  การวิเคราะหเชงิปริมาณอาศัยการทําออกซิเดชั่น ใหเอทานอลกลายเปนอะเซทาลดีไฮด  

ดวยเอนไซมแอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนส (เอดีเอช) ในที่ทีมี่นิโคทินาไมด อะดินนี ไดนิวคลิโอไทด (เอ็นเอดี)  

ซึ่งตัวอยางที่ใชคือเลือด  ถาใชพลาสมาหรือซรีัม  ใหขามขั้นตอนการตกตะกอนโปรตนีดวยกรดเพอร

คลอริก สวนชุดทดสอบที่ผูผลิตไดผลติขึ้นเพ่ือวิเคราะหเอทานอล สวนมากอาศัยหลักการของปฏิกิริยานี้  

และถาหาชุดทดสอบเหลานี้มาใชไดก็จะประหยัดกวาการซื้อสารเคมีมาใชเอง 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

โปแตสเซียมไดโครเมต 25 กรัม/ลิตร ในสารละลายกรดซัลฟวริก (500 มิลลิลิตร/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. หยดสารละลายโปแตสเซียมไดโครเมต  50 ไมโครลติร ลงบนกระดาษกรองที่เปนใยแกว นํากระดาษ

กรองนี้ใสลงทีค่อหลอดทดลองที่มีตัวอยาง 1 มิลลิลิตร 

2. คอย ๆ ปดจุกบนหลอดแลวนําไปอุนในอางน้ํารอนที่เดือด นาน 2 นาที 

ผลวิเคราะห 

 สีของกระดาษกรองเปลี่ยนจากสีสมเปนสีเขียวแสดงวามีสารรดีิวซิ่งที่ระเหยได  เชน   เอทานอล 

(ดูเพลตที่ 7) เมทาลดีไฮด   เมทานอลและพาราลดิไฮด   ทําปฏิกิริยานี้ไดดวย 

 

ความไวของวิธี 

เอทานอล  0.5 กรัม/ลิตร 
 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
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ตัวอยางที่ใชคอื  เลือด   พลาสมาหรือซีรมั  (0.5 มิลลิลิตร) 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. น้ํายาเซมิคารบาไซด : ละลาย สารเตตราโซเดียมไพโรฟอสเฟตเดคาไฮเดรต 10 กรัม   เซมคิารบา

ไซดไฮโดรคลอไรด 2.5 กรัม   และ ไกลซีน (glycine) 0.5 กรัม ในน้ําบริสทุธิ์ 250 มิลลิลิตร  เติม

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (2 โมล/ลิตร) ปริมาณ 10 มิลลิลติร  แลวเจือจางจนได 300 มิลลิลิตร 

2. สารละลายนิโคทนิาไมดไดนิวคลิโอไทด (เอ็นเอดี อาจพบอีกชื่อวาไดฟอสโฟไพริดนี นิวคลีโอไทด   ดี

พีเอ็น) (13 กรัม/ลิตร) สารละลายนี้เสถียรไดนาน 2-3 เดือน ที ่4 oซ แตสามารถสลายตัวไดเมอเขยา

กวนอยางแรง 

3. น้ํายาแขวนลอยแอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนส (เอดีเอช) เตรียมโดยผสมแอมโมเนียมซัลเฟต  45.5 กรัม  

และเตตราโซเดียมไพโรฟอสเฟตเดคาไฮเดรต  3 กรัม ในน้ําบริสทุธิ์ 100 มิลลิลิตร ปรับใหได pH 7.3 

(ใชเครื่องวัด pH ) ดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือโซเดียมไฮดรอกไซด ( ทั้งสองชนดิใชความ

เขมขน 1 โมล/ลิตร) และเตมิผลึกยีสตแขวนลอย เอดีเอซ ; 2.5 กรัม  น้ํายาที่ไดนี้เสถียรได 2-3 เดอืน 

ที่  4 oซ 

4. สารละลายกรดเพอรคลอริก :  [กรดเพอรคลอริก , (700 มิลลิลิตร/ลิตร ) 2.9 มิลลิลิตร ในน้ําบรสุิทธิ ์

100 มิลลิลติร] 

 

สารมาตรฐาน 

 เตรียมสารละลายเอทานอลในเลือดที่มีเฮพาริน  ที่มีโซเดียมฟลูออไรด 10 กรัม/ลิตร   ใหมีความ

เขมขน   0.5 , 1.0 , 2.0  และ 4.0 กรัม/ลิตร       สารละลายนี้เสถียรได 1  เดือน หากเก็บไวในที่  4 oซ  

และในภาชนะปดสนทิ 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมเลือด  0.5 มิลลิลติร  ลงในหลอดทดสอบที่มีสารละลายกรดเพอรคลอริก  2 มิลลิลิตร 

2. vortex-mix  30 วินาที แลวปนแยกนาน 5 นาท ี

3. นําของเหลวสวนบน 0.1 มิลลิลิตร  [หรือพลาสมา/ซีรัม เจือจาง (1:9)  0.2 มิลลิลิตร] ใสลงในหลอด

ทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร  ที่มีน้ํายา เซมคิารบาไซด อยู 4.5 มิลลิลิตร  vortex-mix  10 วินาที 

4. เติมสารละลาย  เอ็นเอดี  0.1 มิลลิลิตร และ น้ํายาแขวนลอยเอดีเอช 0.02 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน

เบาๆ อยาใหมีฟอง 

5. ตั้งทิ้งไว 70 นาที ที ่ 20 – 25 oซ  วัดการดดูกลืนแสงที ่ 340 นาโนเมตร. เทียบกับน้ํายาแบลงค (ดู

หัวขอที่ 4.5.3 ) 
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ผลวิเคระห 

 สรางกราฟมาตรฐานของคาการดูดกลืนแสงที่ไดจากการวิเคราะหความเขมขนของเอทานอลใน

เลือดโดยวิเคราะหสารละลายมาตรฐานเอทานอลและคาํนวณความเขมขนของเอทานอลในตัวอยาง  

ถาตัวอยางมีความเขมขนของเอทานอล มากกวา 4.0 กรัม/ลิตร  โดยการวิเคราะหซ้าํโดยเจือจาง 

(1:1 หรือ 1:3) ตัวอยางดวยแบลงคพลาสมา แลวทําการวัดใหมอกีครั้ง  เมทานอลจะไมรบกวนการ

วิเคราะห  แตโพรเพน-2-ออลและแอลกอฮอลที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงกวาบางตัวสามารถรีดิวซ เอ็นเอด ี

ภายใตสภาวะนี ้

 ในกรณทีี่การวิเคราะหอาจชาจําเปนตองเติมโซเดียมฟลูออไรด  10 กรัม/ลิตร ลงในตัวอยางเพื่อ

ยับย้ังการเมทาบอลิซึมของจุลชีพ (ดู หัวขอที่ 5.1.6) 

 

ความไวของวิธี 

เอทานอล  0.5 กรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 
 เอทานอลถูกดูดซึมไดเร็วในลําไสเล็กและสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได มีอาการตาพรามัว 

งวง การทํางานประสาทเสีย สับสนเซื่องซมึ งง คลืน่ไสอาเจียน ไมรูสึกตัว  ในรายที่รุนแรงจะมอีาการ

โคมา   ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและชัก อาจเกิดขึ้นในบางรายโดยเฉพาะเด็กๆ การรกัษาพิษเฉียบพลัน 

โดยทั่วไปตามอาการและพยุงอาการ  ในรายที่รุนแรงอาจตองทําการแยกสารผานเย่ือ ( ดหูัวขอที่ 2.2.3) 

 แนวทางอยางงาย ๆ ในการประเมนิเอทานอลในเลือด ไดใหไวในตารางที่ 27  อยางไรก็ตามใหจาํ

ไววา (1) เอทานอล เสริมฤทธิ์กดประสาทสวนกลางของยารักษาโรคหลายชนิด  (2) กลุมทีต่ิด

แอลกอฮอล เรื้อรงั แสดงอาการเปนพิษเพียงสองสามอาการ   แมวาเอทานอลในเลอืดจะสูงถึง 4 กรัม/

ลิตร หรือมากกวา   การวัดปริมาณเอทานอลจึงมีประโยชนไมมากนักในการรักษาพิษเฉียบพลัน 

 เอทานอลสามารถรักษาอาการพิษของเอทิลีนไกลคอล และเมทานอล (ดูหัวขอที ่ 2.2.2) เนื่องจากไป

ยับย้ังการเกิดเมทาบอไลตที่มีพิษ  กรณนีีก้ารวัดความเขมขนของเอทานอลในพลาสมาจึงเปนประโยชน

ดังไดกลาวในแตละเรื่องนั้นแลว (ดูหัวขอที่ 6.48 และ 6.70) 
 

ตารางท่ี 27 การประเมินผลความเขมขนของเอทานอลในเลือด 

 

เอทานอลในเลือด (กรัม/ลิตร)  ลักษณะทางคลินิก (สําหรับผูท่ีไมติดแอลกอฮอล) 

0.5 หนาแดง ครึ้มใจ ในผูใหญมักจะมีผลทางคลินิกเล็กนอย  
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   ในเด็กที่อายุนอยอาจมีภาวะน้ําตาลในเลอืดต่ํา   

1.0   การประสานงานเสีย  การพูดบกพรอง 

1.5.1     การประสานงานเสียมากขึ้น เดนิโซเซ มานตาขยาย  

   ตากระตุก 

3.0   การประสานงานแยมาก มีอาการเงียบงัน อาเจียน 

5.0   โคมา 

6.47 เอทคลอวีนอล (Ethchlorvynol) 
 1–Chloro–3–ethylpent–1–en–4–yn–3–ol ; C7H9ClO ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 145 

เอทคลอวีนอลเปนยานอนหลับชนดิไมใชบารบิทูเรตมีกล่ินฉุน การทดสอบอาศัยหลักการทํา

ปฏิกิริยาระหวางเอทคลอวีนอลกับไดฟนิลเอมีนในกรดซลัฟวริกเขมขน 
 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. ไดฟนิลเอมนีซลัเฟต (ของแข็ง)  

2. กรดซัลฟวริกเขมขน  (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมผลึกไดฟนลิเอมีนซัลเฟตประมาณ  20 มิลลิกรัม     ลงบนผิวหนาของสารละลายตัวอยาง          

2 มิลลิลิตร ในหลอดแกวทดลอง 

2. คอยๆหยด กรดซัลฟวริก เขมขน  1 มิลลิลิตร  ลงขางขางในหลอดทดลองอยางชาๆ  

 

ผลวิเคราะห 

 สีแดงสดที่เกิดขึ้นบนผิวของเกล็ดไดฟนิลเอมีนซัลเฟตแสดงวามีเอทคลอวีนอล วิธีวิเคราะหนีมี้

ความจําเพาะเจาะจงและสามารถตรวจพบเอทคลอวีนอลไดในปสสาวะเมื่อใชในขนาดเพื่อการรกัษา 
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ความไวของวิธี 

เอทคลอวีนอล 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
การประเมินผลทางคลินิก 
 การไดรับเอทคลอวีนอลโดยการกินจะมอีาการ เพลีย ปวดศรีษะ สบัสน  คล่ืนไส อาเจียน โคมา  

การหายใจถูกกด   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.48 เอทิลลีนไกลคอล (Ethylene glycol) 

Ethane-1,2-diol ; glycol; CH2OH.CH2OH; มวลโมเลกุลสัมพัทธ  62 

เอทิลลีนไกลคอล  สวนมากใชเปนน้ํายากันน้ําเปนน้ําแข็งในหมอน้ํารถยนต  ในรูปของสารละลาย

ความเขมขน 200-500 มิลลิลิตร/ลิตร หรอืบางครั้งเตรยีมในเมทานอล   เอทิลลีนไกลคอลโดยตวัมันเอง

คอนขางไมมีความเปนพิษ   แตถูกเมทาบอไลซโดยแอลกอฮอลดีไฮโดรจิเนสไปเปนไกลโคลิกและออกซา

ลิก   ดังนัน้บางครั้งการเกิดพิษของเอทิลลีนไกลคอล  ที่สังเกตเหน็จะเปนลักษณะการเกิดพิษที่เกิดจาก

กลุมออกซาเลต ขนาดที่ทําใหตายในผูใหญของน้ํายากันน้ําเปนน้ําแข็งที่มีเอทลิลีนไกลคอลผสมอยู

เทากับ 50-100 มิลลิลิตร 

การตรวจเอทลิลีนไกลคอล  ในตัวอยางชีววัตถุไมสามารถตรวจพบและพิสูจนเอกลักษณไดดวย

วิธีอยางงาย  อยางไรก็ตามการเพิ่มออสโมลาริตี้ในพลาสมาเปนสิ่งมปีระโยชนแตไมใชเปนตัวชี้วัดที่

เฉพาะเจาะจงสําหรับการเกิดพิษของเอทลิลีนไกลคอล (ดูหัวขอที ่3.1.3) กรดออกซาลิก อาจถูกขับออก

ทางปสสาวะในรูปแคลเซียมออกซาเลตและตรวจวัดไดโดยใชวิธีทดสอบของออกซาเลต (ดหูัวขอที่ 6.82) 

ในการวินิจฉัยอาจพบผลึกในปสสาวะดวย (ดูหัวขอที่ 5.2.1) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับเอทลิลีนไกลคอลโดยการกิน จะมีลักษณะอาการทางคลินิกเริ่มตนอาจคลายกับการเกิด

พิษของเอทานอล  และอาจมีอาการมึนเมา งวงซึม คลืน่ไสและอาเจียนเกิดขึ้น ผลของไกลคอเลต อาจ

ทําใหเกิดภาวะเมทาบอลิกเอซิโดซีสอยางเดนชัด ซึง่อาจชวยในการบงชี้ การวินิจฉัยได (ดหูัวขอที่ 3.1.2)  

กรดออกซาลิกโดยตัวมันเองจะแยกเอาแคลเซียมมาจบัไว และตอมาทําใหในเลือดมีแคลเซียมต่ํา 

กลามเนื้อมีอาการกระตุกและชักเกร็ง  เจ็บปวดบริเวณเอว ไตวายเฉียบพลันและหัวใจหยุดเตน ลักษณะ

อาการที่กลาวมาภายหลังนี้เปนการเกิดพิษอยางรุนแรงของเอทิลลนีไกลคอล 

โดยทั่วไประดบัเอทิลลีนไกลคอล ในพลาสมา  0.5 กรัม/ลิตร     หรือมากกวาจะมีอาการเปนพิษ

รุนแรงรวมดวย ถึงแมวาเวลาของการกินมีสวนสําคัญในการแปลผลก็ตาม  เอทานอลยับย้ังเมทาบอลิซึม

ของเอทิลลนีไกลคอล โดย competitive inhibition เอนไซมแอลกอฮอลดีไฮโดรจนีเนส  การรกัษาการ
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เกิดพิษของเอทิลลีนไกลคอล ประกอบดวยการแกไขภาวะเมทาบอลิกเอซิโดซีสและภาวะแคลเซียมต่ําใน

เลือด      ใหเอทานอลและทําการขับถายของเสียทางชองทองหรือทําการฟอกเลือด    เพ่ือรักษาอาการ

ไตวายและเพื่อขับเอทิลลีนไกลคอลที่ไมเปลี่ยนรูป     ตองคงระดับเอทานอลในพลาสมาใหอยูประมาณ 

1 กรัม/ลิตร และตดิตามผลเพื่อใหแนใจวายังอยูในระดับทีต่องการในชวงการรักษาเนื่องจากการแยก

สารผานเย่ือ  เปนการขับสารประกอบนี้ไดดีพอ ๆ กับเอทิลลีนไกลคอล 

 

 
 

6.49 ฟลูออไรด  (Fluoride) 
ไฮโดรเจนฟลอูอไรด (กรดไฮโดรเจนฟลูออริก  HF) และเกลืออนินทรียของฟลูออไรด ใชอยาง

แพรหลายในโรงงานอตุสาหกรรม การใสฟลูออไรด (fluoridation) ในแหลงน้ํา โซเดยีมฟลูออไรด (NaF) 

โซเดียมฟลูออไรซิลิเกท (Na2SiF6) และครลิโอไลท (cryolite, Na3AlF6) ใชเปนสารกําจัดแมลงและสาร

กําจัดสัตวฟนแทะ ฟลูออไรดใชเปนสารกันบูดและใชในยาสีฟน ขนาดของโซเดียมฟลูออไรดทีท่าํใหตาย

ในผูใหญประมาณ 1-4 กรัม ในเด็กอาจกินมากกวา0.5 กรัม โดยกลืนฟลูออไรดในยาสีฟน 

วิธีทดสอบอยางงายของสารประกอบที่มีฟลูออไรด ทีใ่หไวนี้ สามารถตรวจวัดฟลูออโรอะซิเตตได  

เชน ฟลูออโรอะซิตาไมดและโซเดียมฟลูออโรอะซิเตต   การวิเคราะหไอออนของฟลูออไรดในเลือดและ

ปสสาวะที่ใหผลนาเชื่อถือไดโดยใชอิเล็กโทรดที่มีความจําเพาะเจาะจงกับฟลูออไรด (fluoride-selective 

eletrode)  เทคนคิไมโครดฟิฟวชั่น (ดูหัวขอที่ 4.3.3) ที่อธิบายขางใตสามารถใชได ซึ่งมีการปลอย HF 

จากตัวอยาง จึงตองใชหลอดทีเ่ปนโพลีโพรไพลีน เนื่องจาก HF ทําลายเนื้อแกว 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ   ส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นทีพ่บในที่เกิดเหตุ  

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมคลอไรด (50 กรัม/ลิตร) 

2. กรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

3. ผงซิลิกา (ซิลิคอนไดออกไซด  SiO2) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ใสตัวอยาง 5 มิลลิลิตร ลงในถวยกระเบื้อง (porcelain crucible) (ขนาดปริมาตร 10 มิลลิลิตร) เติม

แคลเซียมไฮดรอกไซด  100 มิลลิกรัม คอย ๆ ระเหยใหแหงบนตะเกียงขนาดเล็ก  

2. ทําลายสารอินทรียโดยใหความรอนเพิ่มมากขึ้นจนไดเถาสีขาวเหลืออยู 
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3. เติมผงซิลิกา  200 มิลลิกรัม ผสมกับเถาสีขาวที่ได   คนและขูดดานขางๆ ของถวยกระเบื้อง 

4. หยดสารละลายโซเดียมคลอไรด 10 ไมโครลิตร บนแผนสไลด (glass microscope slide) เตมิกรด

ซัลฟวริกเขมขน 1 มิลลิลิตร ลงในถวยกระเบื้องและรีบปดดวยแผนสไลด คว่ําดานบนลง โดยให

สารละลายโซเดียมคลอไรดแขวนลอยอยูบนถวยกระเบื้อง 

5. นําบีกเกอรเล็กๆ ที่มีน้ําแข็งอยูวางบนแผนสไลด และใหความรอนถวยกระเบื้องอยางชาๆ และเบาๆ 

เปนเวลา 5 นาที โดยใชตะเกียงขนาดเล็ก 

6. นําแผนสไลดออก แลวตรวจสอบสารละลายโซเดียมคลอไรดภายใตกลองจุลทรรศนกําลังต่ํา 

ผลวิเคราะห 

ไอของโซเดียมเตตราฟูลออไรด   ละลายในหยดที่แขวนลอยในรูปของโซเดียมซิลิกอนเตตรา

ฟลูออไรด   ขณะที่น้ําจากแผนสไลดระเหยไป จะไดผลึกเปนรูป 6 เหลี่ยม บางครั้งจะมีสีชมพู ปรากฏ

ตรงขอบๆ ของหยดกอนที่ผลึกของโซเดียมคลอไรดจะใหญข้ึน วิธนีี้เปนการทดสอบทั่วๆ ไปสําหรบั

สารประกอบทีมี่ฟลูออไรดแตคอนขางไมมีความไว 

 

ความไวของวิธี 

ฟลูออไรด  100  มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ  สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. กรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

2. แคลเซียมไฮดรอกไซด  (ของแข็ง) 
3. พาราฟลมแวกซ (parafilm wax) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ใสตัวอยาง 5 มิลลิลิตร ลงในถวยกระเบื้องเตมิแคลเซียมไฮดรอกไซด  100  มิลลิกรมั ระเหยเบาๆ 

และชาๆ ใหแหงบนตะเกียงขนาดเล็ก  

2. ใหความรอนเพ่ิมมากขึ้น จนกระทั่งไดเถาสีขาว  เพื่อทําลายสารอินทรีย 

3. เกล่ีย (smear) พาราฟลมแวกซลงบนแผนสไลด   แลวขีดสัญญลักษณ (x) ลงบนแผนสไลดที่ไดรบั

สัมผัส  
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4. เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 1 มิลลิลิตร ลงในถวยกระเบื้อง  แลวรีบปดดวยแผนสไลดกลับดานบนลง

โดยดานของสไลดที่ไดรับสัมผัสจะอยูเหนือถวยกระเบื้อง  

5. หลังจากตั้งทิง้ไว 20 นาท ีนําแผนสไลดออก ทําความสะอาดพาราฟลมสวนเกินออก ดวยตัวทํา

ละลายเชน โทลูอีน 

 

 

 

 

ผลวิเคราะห 

ถามีสารประกอบที่มีฟลูออรนีอยู จะเกิดไฮโดรเจนฟลูออไรดตรงเครื่องหมายที่ทําสัญญลักษณไว

ดานสไลดที่ไดรับสัมผัส เปนวิธีทั่วๆ ไปในการวิเคราะหสารประกอบทีมี่ฟลูออรีนอยู แตคอนขาง ไมมี

ความไว 
 

ความไวของวิธี 

ฟลูออไรด  100  มิลลิกรัม/ลิตร 
 

วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื  เลือด พลาสมา หรือซีรมั 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. กรดซัลฟวริกเขมขน  (800 มิลลิลิตร/ลิตร) ที่มีเทอรกิทอล (tergitol) 25  กรัม/ลิตร 

2. สารละลายเซอรรัสไนเตรท (cerous nitrate) (432 มิลลิกรัม/ลิตร) 

3. สารอลิซาริน (Alizarin) ผสมสารอลิซารินคอมเพลกซอน  (alizarin complexone) 38.5 มิลลิกรัม 

กรดเกลเซียลอะเซติก  4.2 มิลลิลิตร และแอนไฮดรัสโซเดียมอะซิเตต  2.2 กรัม กับน้าํบริสุทธิ ์100 

มิลลิลิตร เพ่ือใหได pH  4.3 

4. หลอดโพลีโพรไพลีน ไมโครดฟิฟวชั่น (polypropylene microdiffusion vessels) ดดัแปลงจากของ 

Öbrink's ซึ่งมี sealing well ของหลุมสวนในและหลุมสวนนอก  (ขนาด 68)a 
 

สารมาตรฐาน 

สารละลายมาตรฐานของโซเดียมฟลูออไรด ที่มีความเขมขนของไอออนฟลูออไรด  0.5  1.0 และ 5.0 

มิลลิกรัม/ลิตร 
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วิธีวิเคราะห 

1. แตละเซลไมโครดิฟฟวชั่นใหเติม 

(a) สารละลายกรดซัลฟวริก  1.5  มิลลิลิตร ลงใน sealing well  

(b) ตัวอยางและสารมาตรฐาน  1.0 มิลลิลิตร และสารละลายกรดซัลฟวริก 1.0 มิลลิลิตร ลงในสวน

นอก  ไมใหผสม  

(c) สารละลายเซอรัส ไนเตรต  0.25 มิลลิลิตร และสารอลิซาริน  0.25 มิลลิลิตร    ลงในสวนกลาง

เซลล 
a = Conway polypropylene diffusion cells. Bel-Art Products, Pequannock ,  NJ 07440,USA. 
 

2. ปดเซลลแลวผสม สารที่อยูสวนนอกอยางเบาๆ และตั้งทิง้ไว 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง 
 

ผลวิเคราะห 

ถามีฟลูออไรดจะมีสีน้ําเงนิเกิดขึ้นในสวนกลาง ความเขมขนของฟลูออไรดในตัวอยางสามารถ

ประมาณไดโดยการเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานฟลูออไรด  

 

ความไวของวิธี 

ฟลูออไรด  0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การสูดดมไฮโดรเจนฟลูออไรด   อาจทําใหเกิดอาการไอ  หายใจไมออก  มีไข  หายใจลําบาก ตัวเขียว

คลํ้า และปอดบวมน้ํา การกินกรดไฮโดรฟลูออริก อาจทําใหเกิดการคลื่นไส อาเจยีน ทองรวง ปวดทอง 

ถาถูกผิวหนังจะเปนแผลและเจ็บปวดมาก   การเกิดพิษตอระบบภายในทางรางกาย  ทําใหมีอาการ

ออนเพลีย  ชักเกร็ง  กดการหายใจ ตับ ไต ถูกทําลายอยางเฉียบพลัน การรักษาตามอาการและพยุง

อาการอยางใกลชิด 

การไดรับเกลือของฟลูออไรดโดยทางกิน อาจทําใหเกิดความรูสึกมีแผลไหมในปากและคอ กลืน

ลําบาก เหนื่อย มีน้ําลายมาก อาเจียนและทองรวง ในรายที่รุนแรงกลามเนื้อจะเกรง็  ออนเพลียและสั่น 

อาจตามดวยหายใจและหัวใจลมเหลว โดยทั่วไปความเขมขนของฟลูออไรดในพลาสมานอยกวา 0.2 

มิลลิกรัม/ลิตร   และในปสสาวะนอยกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร   แตถาสูงถึง 4 มิลลกิรัม/ลิตร ยังไมถือวามี

อันตราย ความเขมขนในเลือดเทากับ 2.6 มิลลิกรัม/ลิตร หรือมากกวามีบันทึกวาทําใหเกิดการตายขึ้น 

 
6.50  ฟลูออโรอะซิเตต (Fluoroacetate) 
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โซเดียมฟลูออโรอะซิเตต (CF3COONa) และฟลูออโรอะซิตาไมด (CF3CONH3) ใชเปนสารกําจัด

สัตวฟนแทะเปนสวนมาก  กรดฟลูออโรอะซิติก เปนสารพิษที่มีใน Dichapetalum cymosum (gifblaar) 

เปนพืชทองถิ่นของอัฟริกาใต ฟลูออโรอะซิเตตขัดขวางวงจรไตรคารบอกซิลิกเอซิกและมีพิษรุนแรงขนาด

ที่กินตายในผูใหญประมาณ 30 มิลลิกรัม 

วิธีทดสอบเชงิคณุภาพทั้ง 2 ที่ไดอธิบายไวขางใตนี ้ใชในกรณทีั่วไป และนํามาใชในการวัด

อนุพันธของฟลูออรีนทีร่ะเหยไดจากฟลูโรอะซิเตตที่มีอยูในตัวอยาง 

 

 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ ดูเรื่องฟลูออไรด (หัวขอที่ 

6.49) 

 

ผลวิเคราะห 

ซิลิกอนเตตราฟลูออไรดทีร่ะเหยได  ละลายในหยดทีแ่ขวนอยูในรูปโซเดียมซิลิกอนเตตราฟลูออไรด  

ขณะทีน่้ําระเหยจากสไลดจะไดรปูผลึกหกเหลี่ยมเล็กๆ บางครั้งมีสคีลายสีชมพูปรากฏตรงขอบของหยด

กอนที่จะไดรูปผนึกสี่เหลี่ยมจตรุัสที่ใหญข้ึน ซึง่เปนวิธทีดสอบทั่วไปของสารประกอบที่มีฟลูออรนีอยู แต

คอนขางไมมีความไว 

 

ความไวของวิธี 

ฟลูออโรอะซิเตต  100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร และวตัถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ ดูเรื่องฟลูออไรด  (ดูหัวขอที่ 

6.49) 

 

ผลวิเคราะห 

ถาสารประกอบมีฟลูออไรดเกาะอยู ไฮโดรเจนฟลอูอไรดจะเกิดขึ้นตรงเครื่องหมายที่ทําสัญลักษณ

ไวของสไลดดานที่ไดรับสัมผัส   วิธทีดสอบนี้ใชสําหรับสารประกอบทีมี่ฟลูออรีน แตคอนขางไมมคีวามไว 

 

ความไวของวิธี 
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ฟลูออโรอะซิเตต 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับสัมผัสฟลูออโรอะซิเตตอาจทําใหเกิดอาเจียนและหวาดวิตก  ซึ่งอาจตามดวยมีอาการ

สั่น การเตนของหัวใจผิดจังหวะ ชักและโคมา อาการที่เริ่มปรากฏใหเห็นอาจชา  ในเวลาภายใน 0.5-2 

ชั่วโมง รวมกับมีอาการปอดบวมน้ํา การรกัษาตามอาการและพยุงอาการ 

 

 

 
6.51  ฟอรมาลดิไฮด (Formaldehyde) 

ฟอรมาลดิไฮด ( HCOH : มวลโมเลกุลสัมพันธ  30  ) เปนกาซไวไฟที่ไมมีสีและมักอยูในรปูน้ํายา

ฟอรมาลิน (formalin, 340 – 380 มิลลิลิตร/ลิตร) ที่ผสมเมทานอล  เปนตัวเพิ่มความเสถียร (stabilizer) 

ฟอรมาลิน ใชเปนน้ํายาฆาเชื้อโรค น้ํายาระงับเชื้อ  และใชเปนน้ํายาแชเพื่อคงสภาพเนื้อเย่ือ และใชเปน

น้ํายาฉีดดองศพ  โพลีเมอรไรซฟอรมาลดไีฮด (พาราฟอรมาลดิไฮด) ใชเปนสารรมฆาเชื้อและ โพลีเมอร 

รูปอื่นๆ ใชตดิในแผนกระดานและไมอัด และใชเตรียมวัสดุปองกันกระแสไฟฟารั่ว 

 ในรางกายฟอรมาลดีไฮดถูกเมทาบอไลซอยางรวดเร็ว ใหฟอรเมต (formate) ตัวมันเองเปน เม

ทาบอไลตของเมทานอล   ไมคอยพบความเปนพิษเฉียบพลันจากฟอรมาลดีไฮด  แตในผูใหญถาไดรับ 

ฟอรมาลิน  30 มิลลิลิตร   อาจทําใหถึงตายได  
 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคมี  

1. กรดซัลฟวริก  เขมขน  ( ความหนาแนนสัมพันธ 1.83 )  

2. กรดโครโมโทรปก   ( ของแข็ง ) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดโครโมโทรปก 100 มิลลิกรัม ลงในสารละลายทดสอบ 0.5 มิลลิลิตร vortex-mix  5 วินาที 

2. เติมกรดซัลฟวริก เขมขน 1.5 มิลลิลติร อยางระมัดระวัง 

 

ผลวิเคราะห 
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มีสีมวงเกิดขึ้น แสดงวามีฟอรมาลดิไฮด 

 

ความไวของวิธี 

ฟอรมาลดิไฮด   20  มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

ไอของฟอรมาลดิไฮด จะระคายเคืองมาก และเมื่อสดูดมเขาไปจะทําใหเยื่อบุตาอักเสบ ไอ กลอง

เสียงและปอดบวมน้ํา เมื่อกินน้ํายาของฟอรมาลดิไฮด เขาไปอาจจะทําใหปวดทอง อาเจียน ทองรวง 

ความดันเลือดต่ํา โคมา เมตาบอลิกเอซิโดซิส และไตวายเฉียบพลันได  การรักษาตามอาการและพยุง

อาการ 

 

6.52 กรดฟอรมิก (Formic acid) และ ฟอรเมต (Formate) 

กรดฟอรมิก (HCOOH : มวลโมเลกุลสัมพัทธ  46)  เปนน้ํายาไมมีสี  มีฤทธิ์กัดกรอนอยางแรง  

น้ํายาลอกคราบปูน คราบสนิมทีเ่กาะหมอน้ํา  หลายชนิดมักมีกรดฟอรมิก อยู  500 – 600 มิลลิลิตร/

ลิตร   ฟอรเมต เชน โซเดียมฟอรเมต (HCOONa) ใชเปนสารตวักลางในการสังเคราะห และใชใน

อุตสาหกรรมทําสียอม พิมพ และฟอกหนัง   กรดฟอรมิก เปนเมทาบอไลตของ เมทานอล และฟอรมาลดิ

ไฮด  ขนาดต่ําสุดททําใหผูใหญตายประมาณ 30 มิลลิลิตร 

วิธีทดสอบขัน้ตนที่ใหไวขางลางนี้เมื่อสงสยัวาเปนกรดฟอรมิก ในวิธทีดสอบขั้นยืนยันผลทัง้ กรด

ฟอรมิกและฟอรเมต  ถูกรดีิวซไปเปนฟอรมาลดิไฮด  ซึ่งสามารถตรวจวัดไดโดยทาํปฏิกิริยากับกรดโคร

โมโทรปก 

  
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคมี  

1. น้ํายากรดซติรกิ/อะเซตาไมด เตรียมจากกรดซิตริก (5 กรัม/ลิตร)  และอะเซตาไมด (100 กรัม/ลิตร) 

ใน โพรเพน-2-ออล  

2. น้ํายาโซเดียมอะซิเตต  300 กรัม/ลิตร 

3. อะซิติกแอนไฮไดรด  

 

วิธีวิเคราะห 
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1. เติมน้ํายาที่ตองการทดสอบ 0.5 มิลลิลิตร  ในน้ํายากรดซิตริก/อะเซตาไมด  1  มิลลิลิตร และ

หลังจากนั้นเตมิ  น้ํายาโซเดียมอะซิเตต 0.1 มิลลิลิตร  และอะซิติกแอนไฮไดรด 3.5  มิลลิลติร 

2. vortex-mix  5  วินาที แลวทําใหรอนในอางน้ํารอนที่เดือด   10  นาที 

 

ผลวิเคราะห  

มีสีแดงเกิดขึ้นแสดงวามีกรดฟอรมิก   สวนฟอรมาลดิไฮดและเกลือฟอรเมตนั้นไมเกิดปฏิกิริยาใน

การทดสอบนี ้

 

ความไวของวิธี 

กรดฟอรมิก  50  มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

 

น้ํายาและสารเคมี  

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ   2  โมล/ลิตร 

2. ผงแมกนีเซียม (manesium power) 

3. กรดโครโมโทรปก  (ของแข็ง) 

4. กรดซัลฟวริกเขมขน  (ความหนาแนนสัมพัทธ  1.83) 

 

วิธีวิเคระห 

1. เติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 0.1  มิลลิลิตร  ลงในสารละลายที่ตองการทดสอบ  0.1 มิลลิลิตร 

vortex-mix  5  วินาที 

2. เติมผงแมกนีเซียมประมาณ 100  มิลลิกรมั  อยางชา ๆ จนกระทั่งกาซที่เกิดขึ้นหยุดลง 

3. เติม กรดโครโมโทรปก  ประมาณ  100  มิลลิกรัม และ vortex-mix   5  วินาที  

4. คอย ๆ เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 1.5  มิลลิลิตร  อยางระมัดระวัง และนําไปทําใหรอนในอางน้ํารอน

ที่  60 oซ  นาน  10  นาที  
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ผลวิเคระห 

มีสีมวงแดง-มวงเกิดขึ้นแสดงวามีกรดฟอรมิกหรือกรดฟอรเมต สวนฟอรมาลดิไฮดทําปฏิกิริยา

โดยไมตองมีปฏิกิริยารีดักชั่นกอน 

 

ความไวของวิธี 

ฟอรเมต 50  มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

กรดฟอรมิกมฤีทธิ์กัดกรอนเนื้อเย่ืออยางแรงและการไดรบัโดยการกินอาจทําใหปวดแสบปวดรอน 

และเกิดแผลเปอยที่ปากและลําคอ กัดกรอนกลองเสียง หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร เมทาบอลิก 

เอซิโดซิส เมด็เลือดแดงแตกภายหลอดเลือด (intravarcular hemolysis) การจับเปนลิ่มเลือดกระจายใน

เสนเลือด  ระบบไหลเวียนลมฟุบ  ไตและการหายใจลมเหลว  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.53  กลูเททไิมด  (Glutethimide) 

2-Ethyl-2-phenylglutarimide; C13H15NO2 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 217 

กลูเททิไมดเปนยานอนหลับที่ไมใชบารบิทเูรต ปจจุบันมีการใชสารชนิดนีน้อยเพราะเสี่ยงตอการ

เกิดพิษ  ขนาดต่ําสุดของกลูเททิไมดที่ทําใหตายในผูใหญไดประมาณ 5 กรัม ในคนกลูเททิไมดใหเมทา

บอไลตหลายชนดิ ซึง่สวนใหญถูกขับออกทางปสสาวะ และนอยกวา 2% ของขนาดที่ไดรับถูกขับออกมา

ในรูปเดมิ  

การตรวจหากลูเททิไมดไมสามารถตรวจวิเคราะหเชงิคุณภาพไดดวยวิธีอยางงาย แตสารประกอบ

นี้และเมทาบอไลตของมนัสามารถตรวจพบและพิสูจนเอกลักษณ   ดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ 

โดยใชตัวทําละลายสกัดปสสาวะในสภาวะกรด (ดูหัวขอที่ 5.2.3) กลูเททิไมดเปนสารที่ไมเสถียรที่ pH 

11 หรือมากกวา   เมื่อนําสารละลายที่มีสารนี้มาเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขนแลวนําไปวัดการ

ดดูกลืนแสงที ่240 นาโนเมตร  (ดหูัวขอที่ 6.9) พบวาคาการดูดกลืนแสงลดลงอยางรวดเร็ว ซึง่ใชเปนวิธี

พิสูจนเอกลักษณไดตอไป 
 
การประเมินผลทางคลินิก 
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พิษเฉียบพลันโดยการกินของกลูเททิไมด  จะทําใหรูมานตาขยาย  ไมตอบสนองตอสิ่งเรา  ความ

ดันเลือดต่ํา      เกิดภาวะเมทาบอลิกเอซิโดซิสรนุแรงผดิปกต ิ    โคมา  สมองบวมน้ํา  ประสาทตาบวม 

การหายใจลมเหลวอยางเฉียบพลัน  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ ในกรณีที่รนุแรงอาจ

จําเปนตองทําฮีโมเพอรฟวชั่นโดยใชถาน 

 
6.54 กลีเซอริลไตรไนเตรต (Glyceryl trinitrate) 

Trinitroglycerin ; nitroglycerin ; propane-1,2,3–triol trinitrate; C3H5N3O9 ; มวลโมเลกุล

สัมพัทธ 227 

กลีเซอริลไตรไนเตรตใชเปนยาขยายหลอดเลือดในการรักษาอาการปวดเคนของหัวใจและใชเปน

ระเบิดในไดนาไมต  สารประกอบอินทรยีประเภทไนโตร (เอมิลไนไตรต บิวทิวไนไตรต) ใชเปนยาขยาย

หลอดเลือดดวยและมักนําไปใชในทางที่ผดิ  ขนาดต่ําสุดของกลีเซอรลิไตรไนเตรต ที่ทําใหตายในผูใหญ

ประมาณ 2 กรัม    กลีเซอรลิไตรไนเตรตเกิดเมทาบอไลซอยางรวดเร็วในรางกายเปนไดไนเตรตและโมโน

ไนเตรต   ขนาดที่ใขอมไวใตลิ้นประมาณ 20% จะถูกขับออกทางปสสาวะภายใน  24 ชั่วโมง สวนมาก

อยูในรูปของโมโนไนเตรต 

ขอควรระวัง กลีเซอริลไตรไนเตรตระเบดิไดถาเกิดความรอนอยางรวดเร็วหรือเกิดการกระเทือนและ

ไมปลอดภัยถาอยูในสารละลายแอลกอฮอล 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. ไดฟนิลเอมนี (10 มิลลิลิตร/ลิตร) ในกรดซลัฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

2. เพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟ ชนิดเคลือบซิลิกาเจล (ขนาด 5 x 20 เซนติเมตร. ขนาดผงซิลิกาเฉลี่ย 

20  ไมโครเมตร ; ดหูัวขอที่ 4.4.1) 

 

สารมาตรฐาน 

สารละลายกลีเซอริลไตรไนเตรต ( 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมคลอโรฟอรม : โพรเพน-2-ออล (9:1) 4 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางหรือสารมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร ใน

หลอดทดลองที่มีจุกแกวปด 
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2. Vortex mix  1 นาท ี ตั้งทิง้ไว 1 นาที จากนั้นเอาของเหลวสวนบนทิง้  

3. กรองสวนสกัดคลอโรฟอรมทีไ่ดผานกระดาษกรอง ลงในหลอดทดลองที่สะอาดและระเหยแหงโดยใช

อากาศอัดหรอืไนโตรเจนชวยเปาโดยไมตองใชความรอน  

 

ทินเลเยอรโครมาโตรกราฟ 

1. เติมคลอโรฟอรม 100 ไมโครลติร ลงในสวนสกัดที่แหงแลว และ spot ตัวอยางและสารมาตรฐาน  20 

ไมโครลติร  ลงในชองของเพลตที่อยูตดิกัน  

2. แชเพลตลงในโถที่มีอัตราสวนของคลอโรฟอรม : อะซิโตน (4:1) (ที่อิ่มตัวจนไดระยะทาง 10 

เซนติเมตร ดหูวัขอที่ 4.4.3) 

3. ทิ้งใหเพลตแหงแลวพนดวยสารละลายไดฟนิลเอมีน 

ผลวิเคราะห 

กลีเซอริลไตรไนเตรต  (hRf = 0.71) ให spot สีน้ําเงินบนพื้นสีขาว 

 

ความไวของวิธี 

กลีเซอริลไตรไนเตรต  5 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
การประเมินผลทางคลินิก 

อาการและอาการแสดงการเกิดพิษของกลีเซอริลไตรไนเตรตและสารอนิทรียของไนเตรตชนิดอื่น

และไนไตรต  มีหลายอาการที่คลายคลงึกับที่สังเกตเหน็ในไนเตรตและไนไตรตอนินทรีย พิษเฉียบพลันที่

เกิดจากสารอินทรียไนเตรตหรือไนไตรตอนิทรีย อาจทําใหมีอาการปวดศรีษะ คล่ืนไสอาเจียน ทองรวง

ปวดทอง หนาแดง เวียนศรีษะ สับสน   ความดันเลือดต่าํ  ลมฟุบ โคมาและชัก  อาจเกิดเมทฮโีมโกลบิน

นิเมีย  สงัเกตไดจากเลือดมสีีชอกโกแลตเขม (ด ูหัวขอที ่ 3.2.2)  อาจวัดเมทฮีโมลโกลบินในเลือดไดแต

ไมเสถียร  การใชกับตัวอยางที่เก็บคางไวจะใหผลไมนาเชื่อถือ   การรกัษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.55 ฮาโลเพอริดอล (Haloperidol) 

4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4’-fluorobutyrophenone ; C21H23CIFNO2 ; 

มวลโมเลกุลสัมพัทธ   376 
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ฮาโลเพอริดอลเปนยารักษาโรคจติที่ใหโดยการกินหรือโดยการฉีดเพื่อใชรักษาโรคจติเภทและโรค

อื่นๆ อีกหลายชนิด  ขนาดของฮาโลเพอริดอลที่กินเขาไปจะถูกขับออกมาอยางชาๆ ทางปสสาวะ

ประมาณ 40 % ถูกขับออกมาภายใน 5 วัน และประมาณ 1 % จะถูกขับออกมาในรูปเดิม 

การตรวจหาฮาโลเพอริดอลไมสามารถตรวจวิเคราะหเชิงคุณภาพไดดวยวิธีอยางงายแตสามารถ

ตรวจพบและพิสูจนเอกลักษณโดยวิธีทนิเลเยอรโครมาโตกราฟ ดวยการใชตัวทําละลายสกัดตัวอยางสิ่ง

บรรจุในกระเพาะอาหาร หรือวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตใุนสภาวะเบส (ดูหัวขอที่ 5.2.3) ความเขมขนของ

สารตัวนี้ในตัวอยางปสสาวะสวนมากมีความเขมขนต่ํากวาคาต่ําสุดทีส่ามารถตรวจพบไดโดยวิธีนี้

ถึงแมวาหลังจากไดรับยาเกินขนาด 
 

การประเมินผลทางคลินิก 
พิษเฉียบพลันจากการไดรับฮาโลเพอริดอลหรือยาในกลุมบิวไทโรฟโนน(butyrophenones) ชนิด

อื่นเกินขนาดทําใหเกิดอาการงวงซึม ความดันเลือดต่ํา แรงตงึกลามเนื้อเสียและนั่งไมตดิที ่ การรักษา

ตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.56  สารกําจัดวัชพืชไฮดรอกซิลเบนโซไนทริล(Hydroxybenzonitrile) 

สารประเภทไฮดรอกซิลเบนโซไนทริลที่พบมากคือโบรโมซินิล(3,5-dibromo-4-

hydroxybenzonitrile; C7H3Br2NO; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 277) และ ioxynil(3,5-diiodo-4-

hydroxybenzonitrile ; C7H3I2NO ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ  371) 

สารประกอบเหลานี้เปนสารกําจัดวัชพืชแบบสัมผัสซึ่งมผีลตอระบบภายในของพืชบาง และใช

อยางแพรหลายกับพวกธัญพืช ทั้งโบรโมซินิลและไอออกซินิลจะไมเกิดการควบคูกับออกซิเดทีฟฟอสฟอ

ลิเลชั่น  ดังนั้นพิษของสารประกอบเหลานี้จะคลายคลึงกับสารที่ไมเกิดควบคูตัวอ่ืน เชน สารกําจัด

ศตัรูพืชและสัตวชนดิ ไดไนโตรฟนอลและเพนตาคลอโรฟนอล นอกจากนี้อาจไดรับพิษจากการประกอบ

อาชีพหรือโดยการกิน 

การตรวจหาโบรโมซนิิลและไอออกซินิลไมสามารถตรวจวิเคราะหเชิงคณุภาพไดดวยวิธีอยางงาย 

อยางไรก็ตาม ทั้งโบรโมซนิลิและไอออกซินิล  ดดูกลืนแสงอัลตราไวโอเรตสูงสดุที่ 255 นาโนเมตร จึงใช

เปนหลักในการวิเคราะหเชิงปริมาณตามวิธีขางลางนี ้
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วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื ใชพลาสมาหรือซรีัม (1 มิลลิลิตร) 

 

น้ํายาและสารเคม ี

สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก  (10 กรัม/ลิตร) 

 

สารมาตรฐาน 

เตรียมสารละลายที่มีความเขมขนของโบรโมซินิลหรือไอออกซินิลความเขมขน 20, 50, 100, 200 และ 

400 มิลลิกรัม/ลิตร ในพลาสมาแบลงค 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซติิก 1 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางหรือสารมาตรฐานที่ใสในหลอด

ทดลองที่มีจุกปด  ขนาด 10 มิลลิลติร 

2. เติมเมทิลเทอรเชิลรี-่บิวทิวอีเทอร 5 มิลลิลิตร   vortex-mix  30 วินาที แลวนําไปปนแยก  5 นาที 

3. นําชั้นสวนบน (อีเทอร) กรองดวยกระดาษกรองลงในหลอดทดลองที่สะอาด 

4. นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 255 นาโนเมตร เทียบกับพลาสมาแบลงค (ดูหัวขอที่ 4.5.2) 

 

ผลวิเคราะห 

สรางกราฟมาตรฐานระหวางคาดูดกลืนแสงกับความเขมขนของไฮดรอกซิลเบนโซไนทริลและ

คํานวณหาปรมิาณความเขมขนของไฮดรอกซิลเบนโซไนทริลในตัวอยาง ขอควรระวังตองปองกันไมให

เมทิลเทอรเชิลรี-่บิวทิวอีเทอรที่สกัดไดระเหยไปกอนที่จะนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง 

สารกําจัดวัชพืชกลุมคลอโรฟนอกซิลและสารประกอบชนิดอืน่ที่ละลายไดดีในน้ําจะไมรบกวนวิธี

ทอสอบนี ้ อยางไรก็ตามการมีเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอรที่สามารถสแกนได การเปรียบเทียบสเปคตรมั

ของการดูดกลนืแสงของตัวอยางหรือสารมาตรฐานที่สกัดไดที ่ 220-300 นาโนเมตร อาจทราบวามีสาร

รบกวนอื่นอยูดวย (ดูหัวขอที่ 4.5.2) 

 

ความไวของวิธี 

โบรโมซินิลหรอืไอออกซินิล  20 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 
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การดูดซมึโบรโมซินิลและไอออกซินิลอาจทําใหมีอาการเมื่อยลา หงดุหงดิ เหงื่อออกมาก มีไขสูง 

หัวใจเตนเร็ว อาเจียนและกระหายน้ํา ซึ่งอาจหมดเรี่ยวแรงและหัวใจหายใจหยุดตามมา อยางไรก็ตาม

ไมมีลักษณะการผิดปกติของสีผิวหนัง เหมือนสารกําจัดศตรูพืชและสัตวชนดิไดไนโตรฟนอล การรักษา

สวนมากตามอาการและพยุงอาการ  และเชนเดียวกับสารกําจัดวัชพืชคลอโรฟนอกซี การทํารางกายใหมี

สภาวะดางสามารถปองกันการเกิดพิษตอระบบภายในของรางกาย  ความเขมขนของสารประกอบใดใน

สารประกอบสองชนดินี้ในพลาสมามากกวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร อาจมีลักษณะอาการพิษทางคลนิิกรวม

ดวย 

 
6.57 ไฮโปคลอไรต (Hypochlorites) 

ไฮโปคลอไรต เชน โซเดียมไฮโปคลอไรต (NaOCl) และแคลเซยีมไฮโปคลอไรต (ผงฟอกขาว 

chlorinated lime, Ca(OCl)2) ใชมากในน้ํายาฟอกขาวและน้ํายาฆาเชื้อ  น้ํายาฟอกขาวที่ใชใน

บานเรือนจะอยูในรูปสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต 30-60 กรัม/ลิตร  แตความเขมขนที่สงูกวานี้ (200 

กรัม/ลิตร) อาจมีใชในการฆาเชื้อในสระวายน้ํา 

ไฮโปคลอไรตเปนสารออกซิไดซซิง่อยางแรงและวิธีทดสอบที่จะกลาวดานลางตอไปนีจ้ะใชสําหรับ

ตรวจหาสารประกอบที่มีคณุสมบัตคิลายคลึงกันเชน โบรเมต  คลอเรต  ไอโอเดต  ไนเตรตและไนไตรต

ไดดวย 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 
น้ํายาและสารเคมี 
ไดฟนิลลามีน (10 กรัม/ลิตร) ในกรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสมัพัทธ 1.83) 

 
วิธวีิเคราะห 
1. ถาจําเปนใหกรองตัวอยาง นําส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหาร 5 มิลลิลิตร  ใสในหลอดทดลองขนาด 10 

มิลลิลิตร 

2. นําตัวอยางที่กรองไดจากขอ 1 หรือวัตถอุื่นที่พบในที่เกิดเหตุ 0.5 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองที่

สะอาดและเตมิสารละลายไดฟนิลลามีน  0.5 มิลลิลิตร ลงดานขางขางในหลอดชาๆ เพื่อใหเปนชั้น

อยูใตตัวอยาง 
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ผลวิเคราะห 
ผลบวกจริงมีสนี้ําเงินเขมเกิดขึ้นทนัททีี่บริเวณรอยตอระหวางช้ันของเหลวทั้งสอง ถาตัวอยางเปน

สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารอาจมีสีน้ําเงินจางเกิดขึ้นเนือ่งจากมักมีสารอินทรียอยู  สารที่เปนออกซิไดซิ่ง 

อยางแรงจะถูกรีดิวซอยางรวดเร็ว   ตัวอยางชีววัตถุจึงควรทําการทดสอบทันทีหลงัจากไดรับตัวอยาง 

ในทางตรงขามกับสารออกซิไดซซิ่งอยางแรงชนิดอื่นๆ ไฮโปคลอไรตมีแนวโนมจะเกิดกาซคลอรนี

สีเขียวซึ่งมีพิษ (ตองระวัง) เมื่อทําปฏิกริยากับกรดซัลฟวริกเขมขน ซึ่งเปนขอบงชีท้ี่จะทําการวิเคราะห

ตอไป 

 
ความไวของวิธ ี
ไฮโปคลอไรต 10 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 
1) วิธีทดสอบโดยใชอะซิเตต 
น้ํายาและสารเคม ี

1. กรดเกลเชียลอะซีติกเขมขน  

2. สารละลายเลดอะซิเตต (50 กรัม/ลิตร) 
 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดอะซติกิทีละหยดลงในสารละลายตวัอยางที่ตองการทดสอบ 1 มิลลิลิตร ใหได pH สุดทาย

ประมาณ 6 โดยใชกระดาษอินดิเคเตอร 

2. เติมสารละลายเลดอะซิเตต 0.5 มิลลิลิตร ลงในสารละลายขอ 1 นําไปตมใหเดือด 2-3 นาท ี
 

ผลวิเคราะห 

ตะกอนสนี้ําตาลที่เกิดขึ้นเปนการยืนยันไดวาเปนไฮโปคลอไรตและซัลไฟดจะใหตะกอนสีน้ําตาล/

ดํา ทนัทีกับสารละลายเลดอะซิเตต 

 

ความไวของวิธี 

ไฮโปคลอไรต 10 มิลลิกรัม/ลิตร 
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2) วิธีทดสอบโดยใชโปแตสเซียมไอโอไดด/แปง 
น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโปแตสเซียมไอโอไดด (100 กรัม/ลิตร) 

2. กรดเกลเชียลอะซิติก  

3. แปง (ของแข็ง) 
 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมสารละลายทดสอบ 0.1 มิลลิลิตร ลงในกรดอะซติิก 0.1 มิลลิลิตร   จากนั้นเติมสารละลายโปแต

สเซียมไอโอไดด  0.1 มิลลิลิตร 

2. ผสมใหเขากันแลวเติมแปงประมาณ 20 มิลลิกรัม 

 

ผลวิเคราะห 

สีน้ําเงินที่เกิดขึ้นยืนยันไดวาเปนไฮโปคลอไรต 

 

ความไวของวิธี 

ไฮโปคลอไรต 10 มิลลิกรัม/ลติร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับไฮโปรคลอไรตโดยการกินอาจทําใหมีกรดไฮโปคลอรัส เกิดจากการทําปฏิกิริยากับกรด

ในกระเพาะอาหาร  และดวยเหตุนี้อาจทําใหมีการปลอยคลอรนีอิสระออกมาซึ่งอาจถูกสูดดมเขาไปได 

การเกิดพิษจากไฮโปคลอไรตอาการที่ใหเห็นไดคือ คลืน่ไส อาเจียน ทองเสีย ปวดทอง สับสน 

ความดันเลือดต่ํา โคมา และปอดบวมน้ํา  เย่ือบุเมือกเกิดการระคายเคืองและถูกกัดกรอน และหลอด

อาหารและกระเพาะอาหารอาจทะลุไดโดยเฉพาะในสูตรทีมี่ความเขมขนสูงๆ การรกัษาตามอาการและ

พยุงอาการ 

 
6.58 อิมิพรามีน (Imipramine) 

3-(10,11-Dihydro-5H-dibenz [bf.] azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropalamine; C19H24N2 ; มวล

โมเลกุลสัมพัทธ 280 
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อิมิพรามีนใชอยางแพรหลายเปนยาแกโรคซึมเศราชนดิไตรไซคลิก (tricyclic antidepressant) 

จะถูกเมทาบอไลซโดยเกิดปฏิกิริยา เอ็น-ดิเมทิเลชัน่ไปเปนเดซิพรามนี ซึง่ใชเปนยาแกโรคซึมเศราได

โดยตรง ไตรมพิรามีนและโคลมิพรามีนมีลกัษณะคลายคลึงกับอิมิพรามีน 

วิธีทดสอบที่อธิบายขางลางนี้ (วิธีฟอรเรส)     ใชปฎิกิริยาของสารประกอบเหลานีกั้บสารละลาย

โปแตสเซียมไดโครเมตทีท่ําใหเปนกรดแลว 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นทีพ่บในที่เกิดเหต ุ
 
น้ํายาและสารเคม ี

 น้ํายาฟอรเรส  โดยผสมสารละลายโปแตสเซียมไดโครเมต (2 กรัม/ลิตร)  25 มิลลิลิตร สารละลาย

กรดซัลฟวริก (300 มิลลิลิตร/ลิตร)  25 มิลลิลิตร สารละลายกรดเพอรคลอริก (200 กรัม/กิโลกกรัม)  25 

มิลลิลิตร และสารละลายกรดไนตริก (500 มิลลิลิตร/ลิตร)  25  มิลลิลิตร ใหเขากัน 

 

วิธีวิเคราะห 

เติมน้ํายาฟอรเรส 1 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางปสสาวะ 0.5 มิลลิลติร   vortex mix เปนเวลา 5 นาที 

 

ผลวิเคราะห 

สีเหลือง-เขียว สีเขมข้ึนจนถึงสีเขียวเขมถึงสีน้ําเงินเกิดขึ้น  แสดงวามี อิมิพรามีน  เดสิพรามีน ไตร

มิพรามีนหรือโคลมิพรามนี  ยากลุมฟนโนไทอะซนีอาจรบกวน  ซึ่งยากลุมนี้ใชวิธีทดสอบ FPN   (ดูหัวขอ

ที่ 6.91) 

วิธีทดสอบนี้ใชกับปสสาวะเฉพาะกรณีไดรับเกินขนาดอยางเฉียบพลัน ขณะที่ยาแกโรคซมึเศราที่

เปนไตรไซคลกิชนิดอื่นเชน อะมทิริพทีลนี ถาเปนไปไดจะใชวิธทีี่มีความไวและเฉพาะเจาะจงกวาเสมอ

ดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยการสกัดจากปสสาวะในสภาวะที่เปนเบส (ดู หัวขอที่  5.2.3)  

 

ความไวของวิธี 

อิมิพรามีน  25 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของยาแกซึมเศราที่เปนไตรไซคลิก เชน อิมิพรามีน อาจจะมีอาการมานตาขยาย  

ตัวเย็น  หัวใจเตนผิดจังหวะ การหายใจถูกกด  ชัก โคมา และหัวใจหายใจหยุด อาการกักคั่งของ
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ปสสาวะเปนลักษณะการเกิดพิษจากสารประกอบเหลานี้ และอาจทาํใหไดตัวอยางสําหรับการวิเคราะห

ที่เหมาะสมชากวาปกติ 

การรักษาโดยทั่วไปรักษาตามอาการและพยุงอาการ  การใชสารตานหัวใจเตนผิดปกติตอง

หลีกเลี่ยง  แตบางครัง้มีการทําใหเปนดางโดยใชโซเดียมไบคารบอเนต โดยทั่วไปการวิเคราะหเชิง

ปริมาณในเลอืดไมมีความจําเปนตอการรักษา 

 
6.59 ไอโอเดต (Iodates) 

ไอโอเดตเชน โปแตสเซียมไอโอเดต (KIO3) และโซเดยีมไอโอเดต (NaIO3) ใชเปนน้ํายาฆาเชื้อ 

วัตถุเจือปนในอาหาร อาหารเสริมและใชเปนสารเคม ี  ไอโอเดตเปนสารออกซิไดซิ่งอยางแรง และวิธี

ทดสอบที่ใหขางลางนี้ใชในการตรวจสารประกอบที่มีคุณสมบตัคิลายกันไดดวยเชน   โบรเมต คลอเรต 

ไฮโปคลอไรต  ไนเตรตและไนไตรต 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

ไดฟนิลามีน  10 กรัม/ลิตร  ในกรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ถาจําเปนใหกรองตัวอยางสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 5 มิลลิลิตร  ลงในหลอดทดลองแกวขนาด 10 

มิลลิลิตร 

2. นําสวนที่กรองได 0.5 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลองที่สะอาดและเติมสารละลายไดฟนิลามีน  0.5 

มิลลิลิตร อยางชาๆ ลงดานขางขางในหลอดเพื่อใหเกิดการแยกชั้นใตชั้นของตัวอยาง 

 

ผลวิเคราะห 

ผลบวกจริงจะมีสีน้ําเงนิเขมเกิดขึ้นทนัททีี่บริเวณรอยตอระหวาง 2 ชั้น  สวนมากสิ่งบรรจุใน

กระเพาะอาหารมีสารอินทรยีอยูจะทําใหเกิดสีน้ําเงนิจาง ขณะที่สารออกซิไดซิ่งอยางแรงจะถูกรดิิวซอ

ยางรวดเร็วในชีววัตถุ  ดงันัน้การทดสอบควรรีบดําเนินการทันทหีลังจากไดรับตัวอยาง 

 

ความไวของวิธี 

ไอโอเดต  1 มิลลิกรัม/ลิตร 
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วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร และวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ
 
น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดอะซติิก (50 มิลลิลิตร/ลิตร) 

2. สารละลายแปง (10 กรัม/ลิตร) เตรียมใหมทุกครัง้ 

3. สารละลายโปแตสเซียมไทโอไซยาเนต (50 กรัม/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ใสสารละลายแปง 0.1 มิลลิลิตร  เติมน้ําบริสุทธิ์ 0.3 มิลลิลิตร   และสารละลายโปแตสเซียมไทโอไซ

ยาเนต 0.1 มิลลิลิตร 

2. ผสมใหเขากันและเติมสารละลายตัวอยาง 0.1 มิลลิลิตร   ที่ทําใหเปนกรดดวยกรดอะซิติก 0.1 

มิลลิลิตร 

 

ผลวิเคราะห 

สีน้ําเงินที่เกิดขึ้นจะเฉพาะเจาะจงสําหรับไอโอเดต และจะมีปฏิกิรยิาเหมือนคลอไรดดวย วิธี

ทดสอบยืนยันสําหรับโบรเมต (ดหูัวขอที่ 6.1.4) 

 

ความไวของวิธี 

ไอโอเดต 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของไอโอเดตอาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ทองรวง ปวดทอง สับสน โคมา 

และชัก  ภาวะเมทฮีโมโกลบินอะนิเมยีมักเกิดขึ้นและอาจบงชี้ไดจากเลือดมีสีชอกโกแลตเขม เมท

ฮีโมโกลบินในเลือดสามารถตรวจไดแตไมเสถียร และการใชกับตัวอยางที่เก็บคางไวนานจะใหผลไม

นาเชื่อถือ  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.60 ไอโอดีนและไอโอไดด (Iodine และ Iodide) 

ไอโอดีน (I2)เปนยาฆาเชื้อที่เกาแกชนิดหนึ่งในทางการแพทย  โดยใชเปนยาฆาเชื้อเฉพาะที่ในรปู

ของสารละลายในเอทานอล (ทงิเจอร) ซึ่งประกอบดวยธาตุไอโอดนีกับโปแตสเซียมไอโอไดด (KI) หรือ
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โซเดียมไอโอไดด (NaI) ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการละลายของไอโอดีน โดยตัวมันจะอยูในรูปของ

ไอออนโพลีไอโอไดด (polyiodide ion) โปแตสเซียมไอโอไดดและโซเดียมไอโอไดด ใชเปนอาหารเสริม

และในขบวนการลางฟลมถายรูป   คอนขางจะไมมีพิษเมื่อเปรียบเทียบกับไอโอดีน 

เมื่อใชไอโอดินกับผิวหนังหรอืเยื่อเมือกจะถูกดูดซึมในรปูของไอโอไดด การทดสอบเชิงคณุภาพที่

ใหไวขางใตนี้ใชบงชี้วามีสารอนินทรียของไอโดไดดหรือโปรไมด   และตองใชวิธตีรวจยืนยันที่เหมาะสม 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไนตริก ( 2 โมล/ลิตร) 

2. สารละลายซิลเวอรไนเตรต  (10 กรัม/ลิตร) 

3. แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไนตรกิ 0.1 มิลลิลิตร ลงไปในสารละลายทดสอบที่ใส 1 มิลลิลิตร ผสมและเติมสารละลาย

ซิลเวอรไนเตรต 0.1 มิลลิลติร 

2. นํามาปนแยก จากนั้นนําตะกอนที่ไดมาทดสอบการละลายกับสารละลายแอมโมเนยีมไฮดรอกไซด  

0.1 มิลลิลิตร 

 

ผลวิเคราะห 

ตะกอนสีขาวซึ่งละลายในสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดแสดงวามีคลอไรด  หากเกิด

ตะกอนสีขาวนวล  ซึ่งละลายไดเล็กนอยในสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด แสดงวาเปนโบรไมด  

และถาตะกอนสีเหลืองครมี และไมละลายในสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดแสดงวาเปนไอโอไดด  

 

ความไวของวิธี 

ไอโอไดด  100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหต ุ
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น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ  (2 โมล/ลิตร) 

2. แปง (ของแข็ง) 
3. สารละลายโซเดียมไนไตรต (100 กรัม/ลิตร  เตรียมใหม ๆ ทุกครัง้ที่ใช ) 

 

วิธีวิเคราะห 

นําสารละลายที่จะนํามาทดสอบ 0.1 มิลลิลิตร  แปงประมาณ 20 มิลลิลิตร กรดไฮโดรคลอริกเจือ

จาง 0.1 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมไนไตรต 0.1 มิลลิลิตร   vortex-mix 

 

ผลวิเคราะห 

สีน้ําเงินยืนยันวามีไอโอไดด 

 

ความไวของวิธี 

ไอโอไดด  100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของสารละลายไอโอดีนจะทาํใหเกิดการกัดกรอนเย่ือเมือกในปาก หลอดอาหาร 

และกระเพาะอาหาร อาเจียน ทองรวงและปวดทอง ในรายที่มีอาการรุนแรงจะเกิดอาการเพอ โคมา 

ระบบไหลเวียนเลือดลมเหลวและไตวายเฉียบพลันอาจตามมา  หากมีการดูดซึมไอโอดนีอิสระเพียง

เล็กนอย อาจใหแปงเพ่ือชวยในการดูดซับ การไดรับไอโอดีน  2-4 กรมั อาจทําใหเสียชีวิตได การรักษา

โดยทั่วไปตามอาการและพยุงอาการ 

พิษเฉียบพลันที่เกิดจากการกินเกลือไอโอไดด อาจทําใหเกิดอาการหลอดเลือดบวมน้ํา 

(angioedema)   กลองเสียงบวมและมีเลือดออกใตหนงั  อยางไรก็ตามเหมือนโบรไมด อาการเกิดพิษ

มักจะเปนแบบเรื้อรังมากกวา รวมทั้งมแีผลไหมในปากและคอ มีรสชาติของโลหะ เจ็บปวดฟนและ

เหงือก น้ําลายมาก ปวดศรษีะ ปอดบวมน้ํา ตอมน้ําลายหนาหูโต ขากรรไกรลางโต เบื่ออาหาร ทองรวง 

และหดหู  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.61  ไอรอน (Iron) 

เกลือเฟอรรัส (iron II) ใชในการรักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สวนเกลือเฟอรริก (iron 

III) ซึ่งมีความเปนพิษมากกวาใชเปนยาแทง (abortifacient)  ขนาดต่ําสุดทีท่ําใหตายสําหรับเฟอรรัส 
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ซัลเฟต ในผูใหญประมาณ 30 กรัม แตในทารก  1 กรัม ก็อาจกอใหเกิดอันตรายได  ตัวอยางอาเจียนหรือ

สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารที่มีสีเขียวหรือสีน้ําเงินบงชี้วามีเกลือของไอรอนหรือคอปเปอรอยู 

วิธีทดสอบเชงิคณุภาพใหไวขางใตนี้สามารถใชแยกความแตกตางระหวางเฟอรรัสและเฟอรริกไอ

รอนและโลหะอื่นๆ ในขณะที่วิธีทดสอบเชิงปริมาณสามารถใชตรวจวัดปริมาณไอรอนในซีรมัได สิง่

สําคัญมากคือหลีกเลี่ยงการปนเปอนขณะที่เก็บตัวอยางเลือดสําหรับวัดความเขมขนของไอรอนในซีรัม 

ตองระวังเมด็เลือดแดงแตกจากการปลอยตัวอยางจากเข็มฉีดยาอยางรุนแรงทําใหการวิเคราะหไดผลไม

ถูกตอง 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร และวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ  (2 โมล/ลิตร) 

2. สารละลายโปแตสเซียมเฟอไรไซยาไนด  (10 กรัม/ลิตร) 

3. สารละลายโปแตสเซียมเฟอรโรไซยาไนด  (10 กรัม/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. นําตัวอยาง  0.1 มิลลิลิตร มาเติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง  0.1 มิลลิลติร และโปแตสเซียมเฟอไร

ไซยาไนด  0.05 มิลลิลิตร vortex-mix เปนเวลา  5 วินาที 

2. นําตัวอยาง  0.1 มิลลิลิตร มาเติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง  0.1 มิลลิลติร และ โปแตสเซียมเฟอรโร

ไซยาไนด  0.05 มิลลิลิตร  vortex-mix เปนเวลา 5 วินาท ี

3. ตั้งทิ้งไวที่อณุหภูมิหอง 5 นาที แลวนําไปปนแยกเปนเวลา 5 นาท ี

 

ผลวิเคราะห 

ตะกอนสนี้ําเงนิเขมเมื่อทําปฏิกิริยากับโปแตสเซียมเฟอรไรไซยาไนด (ข้ันตอนที่ 1)   และโปแตสเซยีม

เฟอรโรไซยาไนด (ขั้นตอนที ่2)  แสดงวามีเฟอรรัสและเฟอรริกไอรอนตามลําดับ 

 

ความไวของวิธี 

เฟอรรัสหรือเฟอรริกไอรอน  10 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ซีรมัที่ไมมีเม็ดเลือดแดงแตกปน  2 มิลลิลิตร 



174 

 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมซัลไฟต  (0.1 โมล/ลิตร เตรียมใหม ๆ ทุกครัง้ที่ใช) 

2. 2,2'-ไบไพริดิล (2,2'-bipyridyl)  1 กรัม/ลิตร ในสารละลายกรดอะซิติก  (30 มิลลิลิตร/ลิตร) 

3. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ  (0.005  โมล/ลิตร) 

 

สารมาตรฐาน 

เตรียมสารละลายที่มีความเขมขนของเฟอรรัสไอรอน  1.0, 2.0, 5.0 และ 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร โดย

การเจือจางสารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียมซัลเฟต  (1.00 กรัม ของเฟอรรัสไอรอนตอลิตร) ดวยกรด

ไฮโดรคลอริกเจือจาง 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ผสมตัวอยาง 2 มิลลิลิตร  สารละลายโซเดียมซัลไฟต 2 มิลลิลิตร และสารละลาย 2,2' ไบไพริดิล  2 

มิลลิลิตร ในหลอดปนแยก  10 มิลลิลิตร ที่มีจุกแกวปด 

2. ทําใหรอนในอางน้ํารอนที่เดอืดเปนเวลา 5 นาท ีทิง้ไวใหเย็นแลวจึงเติมคลอโรฟอรม 1 มิลลิลิตร 

3. ปดจุก แลวนําไป rotary-mix เปนเวลา 5 นาที จากนั้นนําไปปนแยกเปนเวลา 5 นาที 

4. ถาเกิดอีมัลชั่น ใหนําไป rotary-mix เปนเวลา 30 วินาทีแลวนําไปปนแยกซ้ําอีกครั้งหนึ่ง 

5. นําชั้นของคลอโรฟอรมไปกรองผานกระดาษกรอง วัดคาดูดกลืนแสงที่ 520 นาโนเมตร โดยเทียบกับรี

เอเจนตแบลงค  (ดู หัวขอ 4.5.2) 

 

ผลวิเคราะห 

สรางกราฟมาตรฐานระหวางการดดูกลืนแสงและความเขมขนของเฟอรรัสไอรอน และคํานวณหา

ความเขมขนของไอรอนในตวัอยาง 

วิธีนี้ไมควรใชในกรณีที่ใชสารคลีเลติง้เชน  ดีเฟอรรอกซามีนที่ใหกอนที่จะเก็บตัวอยางเนื่องจาก

ผลวิเคราะหอาจไมนาเชื่อถือ 

 

ความไวของวิธี 

ไอออน  0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 
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พิษเฉียบพลันของเกลือของไอรอนมีอนัตรายอยางรายแรงโดยเฉพาะในเด็ก การดูดซึมของไอรอน

อาจเกิดรวดเรว็ทําใหเกินขีดความสามารถในการจับของทรานสเฟอริน ทําใหเกิดการสะสมของไอรอน

อิสระในเลือด เย่ือบุทางเดนิกระเพาะอาหาร ลําไส เกิดเนื้อตายอยางรวดเร็ว ซึง่อาจทําใหมีเลือดออก

และสูญเสียอิเลคโตรไลตและของเหลว การรักษาอาจรวมถึงการคีเลชั่น  ดวยดีเฟอรอกซามีนซึ่งใหทาง

เสนเลือดดําหรือใหทางปาก (ดตูารางที่ 6) 

ความเขมขนของซีรมัในคนปกตินอยกวา 1.8 มิลลิกรัม/ลิตร (34 ไมโครลิตร/ลิตร) การเกิดพิษ

อยางรุนแรงอาจเกิดที่ความเขมขนมากกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร (90 ไมโครลิตร/ลิตร) ในเด็ก  หรือมากกวา 

8 มิลลิกรัม/ลิตร (145 ไมโครลิตร/ลิตร) ในผูใหญ  ความเขมขนของไอรอนในซรีมัควรทําการวิเคราะห

กอนการรักษาดวยคลีเรชัน่ ซึ่งทัง้สองตองการใชในการยืนยันสําหรับการรักษาและตดิตามประสทิธิผล  

 

 
 

6.62 ไอโซเนียซิด (Isoniazid) 
Isonicotinic acid hydrazide  ; INAH, INH ; isonicotinohydrazide; C6H7N3O ; มวลโมโลกุล

สัมพัทธ  137 

 

ไอโซเนียซิดเปนยารักษาโรควัณโรค ปฏิกิริยาหลักของเมทาบอลิซึมคืออะเซทิลเลชัน่และมี

ปฏิกิริยาอื่น ๆ รวมดวยคือ การไฮโดรไลซีส  การคอนจเูกตกับไกลซีนในรูปของเอ็น-เมทิลเลชัน่   

มากกวา 70% ของขนาดที่ใชถูกขับออกทางปสสาวะซึ่งสวนมากเปนสารเมทาบอไลต  การเกิดพิษอยาง

รุนแรงอาจเกิดในผูใหญในขนาด 3 กรัม  

วิธีการวัดการเกิดสีที่ใหไวขางลางนี้สามารถใชวัดความเขมขนของไอโซเนียในพลาสมา ในกรณี

สงสัยใชยานี้เกินขนาด 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื พลาสมาหรอืซีรัม (2 มิลลิลิตร) 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดเมทาฟอสฟอริก  (200 กรัม/ลิตร) 
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2.  สารละลายกรดอะซิติก  (2 โมล/ลิตร) 

3.  น้ํายาโซเดียมไนโตรพรัสไซด ตองเตรียมใหม ๆ โดยผสมสารละลายโซเดียมไนโตรพรัสไซด (20 กรัม/

ลิตร)  25 มิลลิลิตร  กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (4 โมล/ลิตร) 25 มิลลิลิตร  

สารมาตรฐาน 

สารละลายมาตรฐานทีมี่ความเขมขนของไอโซเนียซิด 5,10, 20 และ 50 มิลลิกรัม/ลิตร     ในพลาสมา

แบลงค 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมน้ําบริสทุธิ ์ 4 มิลลิลิตร ลงในตัวอยาง  2 มิลลิลิตร และเติมกรดเมตาฟอสฟอริกเจือจาง  2 

มิลลิลิตร 

2. vortex-mix เปนเวลา 30 วินาทีแลวตั้งทิ้งไว  10 นาที 

3. นําไปปนแยกเปนเวลา  5 นาที  นําของเหลวสวนบน  4 มิลลิลิตร  ลงในหลอดทดสอบที่สะอาด 

4. เติมกรดอะซติกิเจือจาง 2 มิลลิลิตร  น้ํายาโซเดียมไนโตรพรัสไซด  2 มิลลิลิตร  vortex-mix เปนเวลา  

5 วินาที 

5. ตั้งทิ้งไวเปนเวลา  2 นาที   และวัดคาการดดูกลืนแสงที่  440  นาโนเมตร    เทียบกับพลาสมาแบลงค 

(ดูหัวขอที ่4.5.2) 

 
ผลวิเคราะห 

สรางกราฟมาตรฐานโดยการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานไอโซเนียซิดและคํานวณความเขมขน

ไอโซเนียซิดในตัวอยาง ถาตัวอยางมีความเขมขนไอโซเนยีซิดมากกวา 50 มิลลิกรัม/ลิตร จะตองเจอืจาง

ดวยพลาสมาแบลงคและทาํการวิเคราะหใหม 

ยาที่มีความคลายคลึงกัน  (related drugs) เชน ไอโพรเนียซิดและไพราซินาไมด จะรบกวนวิธี

ทดสอบนี ้  4- อะมิโนซาลิไซเลต รบกวนวิธีทดสอบนีด้วย แตเฉพาะที่ความเขมขนสูงเทานั้น 

 

ความไวของวิธี 

ไอโซเนียซิด 5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับไอโซเนียซิดเกินขนาดอาจทําใหเกิดอาการคลืน่ไส อาเจียน มานตาขยาย ความดันเลือด

ต่ํา ปรมิาณน้ําตาลในเลือดสูง เกิดภาวะปสสาวะนอย เมทาบอลิกเอซิโดซีส โคมา ชักและระบบ

ไหลเวียนเลือดและการหายใจลมเหลว 
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การรักษาโดยทั่วไปตามอาการและพยุงอาการ   และใหไพริดอกซิน (วิตามินบี 6) ทางเสนเลือด

ดํา ในกรณทีี่เกิดอาการรุนแรง  (ดูตารางที่ 4) ความเขมขนของไอโซเนียซิดในพลาสมาที่ไดรับระหวาง

การรักษาโดยปกติจะนอยกวา 10 มิลลกิรัม/ลิตร การเกิดพิษจะเกิดเมื่อความเขมขนในพลาสมา 20 

มิลลิกรัม/ลิตร และความเขมขนในเลือดมากกวา 150 มิลลิกรัม/ลิตร มีรายงานวาทําใหตายได  

 
6.63 แลคซาทีพ (Laxatives) 

บางครั้งใชแลคซาทีพในทางที่ผิด   ในผูปวยที่เปนโรคกินจุ เชน บูลิเนยี (bulina)  หรืออะนอริเซีย

เนโวซา (anorexia nervasa) แลคซาทพีบางชนิดที่พบทั่วไปแสดงไวในตารางที่ 28 สารที่ไดจากการ

สังเคราะห เชน บิสซาโคดิล แดนตรอนและฟลนอลทาลีน  แลคซาทพีหลายชนิดมไีรทน  (rhein) เปน

องคประกอบอยู ซึ่งมีกําเนิดจากพืชผัก (senna, cascara,frangula และ rhubarb root)  

วิธีทดสอบที่ใหไวขางลางนี้ เปนวิธทีินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยการใชตัวทําละลายที่ใชในการ

สกัดตัวอยางปสสาวะที่ถูกไฮโดรไลซ ซึ่งเปนประโยชนมาก โดยเฉพาะในการใหความแตกตางระหวาง

ทองรวงทีเ่กิดจากการติดเชื้อโรคหรือการแพอาหาร และเนื่องจากการใชแลคซาทีพเปนยารักษาดวย

ตัวเอง 
 

 

ตารางท่ี 28 แลคซาทีพที่พบท่ัวไป 
 

สารประกอบ  ช่ือทางเคมี     มวลโมเลกุลสัมพัทธ 

บิสซาโคดิล                    4,4'-(2-Pyridylmethylene)di(phenyl acetate)        361   

แดนตรอน                      1'8-Dihydroxyanthraquinone      240 

ฟลนอลทาลีน                 3'3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide     318 

ไรทน                              9'10-Dihydro-4'5-dihydroxy-9'10-                       284 

                                     dioxo-2-anthracene carboxylic acid         

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  (6 โมล/ลิตร) 

2. บัพเฟอรของโซเดียมอะซีเตต โดยปรบัสารละลายโซเดยีมอะซีเตตไดไฮเดรต  300 กรัม/ลิตร ใหได 

pH  5  ดวยกรดเกลเชียลอะซิติก 
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3. สารละลายคีโตเดส (ketodase) (β-glucuronidase 5000 ยูนิต/มิลลิลิตร) 

4. คลอโรฟอรม :โพรเพน-2-ออล (9: 1) 

5. เอ็ม-ไซลีน : ไอโสโพรพิลอะซิโตน : เมทานอล (10 : 10 : 1)  (XIAM) 

6. เอ็น-เฮกเซน : โทลูอีน : กรดเกลเชียลอะซิติก  (3 : 1 : 1) (HTAA) 

7. แผนทินเลเยอรโครมาโตกราฟชนิดเคลือบซิลิกาเจล (20 x 20 เซนตเิมตร ขนาดผงเฉลี่ย 20 

ไมโครเมตร   ดูหัวขอที ่4.4.1) 

 

 

 

 

สารมาตรฐาน 

1. ละลายบิสซาโคดิล 2 มิลลิกรัม ในเมทานอล 10 มิลลิลิตร เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 100 

ไมโครลติร  ทาํใหรอนบนอางน้ํารอน  70 °ซ   เปนเวลา 30 นาที  เพื่อเตรียมโมโนไฮดรอกซีและไดไฮ

ดรอกซีอะนาลอก 

2. แดนตรอน (2 มิลลิกรัม ในคลอโรฟอรม 10 มิลลิลิตร) 

3. พีลนอลทาลีน (2 มิลลิกรัม ในเมทานอล 200 ไมโครลิตร และ คลอโรฟอรม 10 มิลลิลิตร) 

4. ไรทน  (2 มิลลิกรัม ในคลอโรฟอรม 10 มิลลิลิตร) สารละลายนี้มีความเสถียรแค 2 เดือน ถาเก็บใน

หลอดที่ปดจุกที่ 4 °ซ 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ใชตัวอยางปสสาวะ 20 มิลลิลิตร เติมคีโตเดส 1 มิลลิลติร และบัพเฟอรโซเดียมอะซีเตต 2 มิลลิลิตร 

2. ตั้งบนอางน้ํารอนที ่60 °ซ เปนเวลา 2 ชั่วโมง 

3. ทิ้งใหเย็น และเติมคลอโรฟอรม : โพรเพน-2-ออล (9:1)  20 มิลลิลิตร 

4. vortex-mix  5 นาท ีปนแยกเปนเวลา 5 นาที และนําสวนบนที่เปนของเหลวออกโดยใชวิธีดูดออก 

(aspiration) 

5. ระเหยสวนที่สกัดอินทรียใหแหง  ที ่40 °ซ   โดยใชอากาศอดัหรือสวนมากใชไนโตรเจนชวยเปา 
 
ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ 

1. ละลายกลับสวนที่สกัดไดดวยคลอโรฟอรม  100 ไมโครลิตร 
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2. spot สารละลายอางอิง 10 ไมโครลติร  และสวนสกัดทีล่ะลายกลับแลว   3 ไมโครลิตร  และ 10 

ไมโครลติร ลงบนแตละเพลต จํานวน 2 เพลต 

3. แชเพลตที่ 1 ลงใน XIAM และเพลตที ่2 ลงใน HTAA (ระยะ 10 เซนติเมตร ในโถที่อิม่ตัว  ดหูัวขอที่ 

4.4.3) 

4. ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต  366 นาโนเมตร  และทําเครื่องหมายเสนขอบของ spot ดวย

ดินสอ 

5. พนแตละเพลตดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
 

ผลวิเคราะห 

ลักษณะของทนิเลเยอรโครมาโตกราฟ ของสารประกอบที่ศึกษาแลว ไดใหไวในตารางที่ 29 วิธีนี้

สามารถตรวจวัดขนาดแลคซาทีพที่ไดรับหลังจากที่กินเขาไปถึง  36 ชั่วโมง 

สิ่งทีต่องรูสําหรับบิสซาโคดิล จะตรวจวัดไดเฉพาะหลงัการไฮโดรไลซีสเปนสารประกอบไดไฮดร

อกซีและเปนสารเมทาบอไลตไฮดรอกซิเลทเตต  มคีา hRf ต่ํากวาเพลตที่แช XIAM สารประกอบทัง้สอง

จะใหสีมวงเมือ่พนดวยโซเดยีมไฮดรอกไซด 

 

ความไวของวิธี 

แลคซาทีพแตละชนดิ ประมาณ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การกินแลคซาทีพเปนระยะเวลานาน อาจทําใหเกิดอาการทองรวง  แคลเซียมในเลอืดต่ํา และมี

การขยายของลําไสใหญ   ปญหาที่มีเพิ่มข้ึนเชนโรคผิวหนงั (กับฟลนอลทาลีน) อาจเกิดขึ้นในผูปวยบาง

ราย 
ตารางท่ี 29 ทินเลเยอรโครมาโตกราฟฟของแลคซาทีพ : คา hRf และสีท่ีเกิด 
 

สารประกอบ   hRf   อัลตราไวโอเลต โซเดียม 
    XIAM    HTAA (366 นาโนเมตร) ไฮดรอกไซด 

 

ไรทน    02      19            สม  แดง 

บิสซาโคดิลเมทาบอไลต  17       -   -  มวงแดง/เทา 

ไดไฮดรอกซี่ บิสซาโคดิล  21       -   -  แดง/มวงแดง 

โมโนไฮดรอกซี่ บิสซาโคดิล 26       -   -  แดง/มวงแดง 
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บิสซาโคดิล   30       -    -  แดง/มวงแดง 

ฟลนอลทาลีน   32       05   -  แดง 

แดนตรอน   45       27            สม  เหลือง 

 
6.64   เลด (Lead) 
 เลด (Pb) และสารประกอบเลด ใชเปนจํานวนมากในโรงงานอตุสาหกรรม ตัง้แตใชในการเติมลง

ในสีทา ถึงบดักรีแบตเตอรีแ่ละสิ่งกอสราง  ที่รูจักอยางแพรหลายคือ สารประกอบเลดที่ไมละลาย 

(insoluble lead compounds) รวมถึงเรดเลด (Pb3O4) และไวทเลด (เบสิคเลดคารบอเนต 

PbCO3.Pb(OH)2)  ที่สําคญัมากที่สุดคือเกลือของเลดที่ละลายได คือ เลดไนเตรต (Pb(NO3)) และ

เลดอะซิเตต (Pb(CH3COO)2) สารประกอบอันหลังนีรู้จักในรปูของน้ําตาลของเลด (sugar of lead)  

เพราะวามีรสหวาน สารประกอบเลดอินทรีย เชน เตตราเอทิลเลด ยังคงใชเปนสารแอนตีน้็อคในน้ํามันที่

ใชกัน(* ปจจุบันเลิกใชแลว ; ผูแปล) 

การตรวจหาเลดไมสามารถตรวจดวยวิธีอยางงายในตัวอยางชีววัตถุ  อยางไรก็ตามวิธีทดสอบ

ทางกายภาพและทางเคมีในวัตถุสงสัยทีมี่เลดอยูอาจมีประโยชน  โดยทั่วไปสารประกอบเลดมกัจมลง

กนภาชนะเมื่อโรยลงในแกวที่มีน้ํา และวิธนีี้อาจมีประโยชนในการตรวจสอบแผนทีห่ลุดลอกหรือตวัอยาง

เครื่องสําอาง เชน เซอมา (surma ; การเตรียมของทางเอเชียมักมีแอนตโิมนีหรือเลดผสมอยู) จะตองคดิ

ไวในใจวา การแบงสารประกอบเลดอยางละเอียด แลวอาจจะมีการลอยบนผิวซึ่งเปนผลเนื่องมาจากแรง

ตึงผิวของน้ํา 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารหรือวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. บัพเฟอร โซเดยีม ทารเทรต ความเปนกรดดาง 2.8 โดยผสมโซเดียม ไบทารเทรต (19 กรัม/ลิตร) และ

กรดทารทาริก (15 กรัม/ลิตร) ในน้ําบริสุทธิ ์

2. สารละลายโซเดียม โรดไดโซเนต (sodium rhodizonate)10 กรัม/ลิตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมบัพเฟอรโซเดียมทารเทรท 0.1 มิลลิลิตร ลงในสารละลายตัวอยาง 0.1 มิลลิลิตร  แลว vortex-

mix เปนเวลา 5 วินาที 
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2. spot สารละลายที่เปนกรดแลว บนกระดาษกรอง เติมสารละลายโซเดยีมโรดไดโซเนต 50 ไมโครลติร 

ทับ 

 

ผลวิเคราะห 

เกลือของเลดจะใหสีมวง อยางไรก็ตามวิธีทดสอบนี้ไมเฉพาะเจาะจงเชนเกลือของแบเรียมจะใหสี

น้ําตาล และโลหะอื่นอีกหลายชนิดใหสีของสารประกอบเชิงซอน 

 

ความไวของวิธี 

เลด 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับเกลือของเลดที่ละลายได โดยทางกิน อาจทําใหเกิดการปวดเฉียบ (colicky pain) 

รวมกับทองผูกหรือทองเสีย การเกิดพิษเรื้อรังของเลดมกัพบบอยและจะมีการเพิ่มของอาการเมื่อยลา 

เลือดจางและขอตอเสื่อมและปวดรวมอยูดวย ความเปนพิษของเลดในเด็ก อาจทําใหเกิดโคมา และโรค

สมองเส่ือม (encephalopathy) การรักษาอาจใหคีเลชัน่รวมดวย 

ในกรณทีี่ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจวัดความเขมขนของเลดในเลือดที่มีความถูกตอง 

การวินิจฉัยการเกิดพิษของเลดทีด่ทีี่สุด โดยการประเมนิอยางระมดัระวังจากประวัติและอาการที่ปรากฏ

ใหเหน็ทางคลนิิก อาการที่ไมเฉพาะเจาะจงอาจบงชี้การวินิจฉัยการเกิดพิษเรื้อรังของเลด โดยมีเบโสฟล

รคิสติปปงของเซลเม็ดเลือดแดง (basophilic stippling of red cells) มีเสนสีน้ําเงนิที่เหงือกและขอมือ

ตก การทดสอบทางเคมคีลนิิกที่เฉพาะเจาะจงอาจชวยในการวินิจฉัยดวย รวมทั้งความเขมขนของซิงค

โฟรโตพอรไพรินในเซลเม็ดเลือดแดง (red-cell zinc protoporphyrin concentration) และการขับกรด

เดลตา-อะมิโนลีวูนลินิก (δ-aminolaevulinic acid) ทางปสสาวะ ซึ่งใชในกรณีไมมีสิง่อํานวยความ

สะดวกที่หมาะสม 

 
6.65  ลิโดเคน (Lidocaine) 

Lidocaine ; 2-diethylaminoaceto-2’,6’-xylidide ; C14H22N2O  มวลโมเลกุลสัมพัทธ 234 



182 

 

     

ลิโดเคนใชเปนยาสลบเฉพาะที่และพบทัว่ไปในลูบริแคน เจล (lubricant gel) ที่ใชกับทอสวน

ปสสาวะและยังใชตานการเตนของหัวใจเสียจังหวะ  ซึง่จะใหผลเฉพาะใหทางหลอดเลือดดํา  เนือ่งจาก

มันจะถูกเมทาบอลิไลซครัง้แรกอยางมาก (extensive first-pass metabolism)  ขบวนการเมทาบอลิกมี

เอ็น-ดิเอคิวเลชั่นไฮดรอกซิเลชั่น   เอไมดไฮโดรไลซิสและเกิดกลูคิวโรไนด   เพียง 3 % ของขนาดที่ใหทาง

ปากจะถูกขับออกทางปสสาวะในรูปเดมิ ขนาดทีท่ําใหกินตายของลิโดเคนในผูใหญประมาณ 25 กรัม 

ลิโดเคนมักพบบอยในตัวอยางปสสาวะ และตัวอยางอื่นจากผูปวยที่ไดรับพิษ  บางครัง้พบใน

ความเขมขนทีสู่งมากเปนผลมาจากการใชลูบริแคน เจล ที่มี ลิโดเคนเฉพาะที่ที่ผิว  สารเมทาบอไลตอาจ

พบในปสสาวะดวยหลังจากใชลิโดเคน 

วิธีวิเคราะหเชงิคณุภาพสําหรับลิโดเคนยังไมมีวิธีอยางงายแตสามารถตรวจวัดและพิสูจน

เอกลักษณไดโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยใชตัวทําละลายสกัดตัวอยางปสสาวะ สิ่งบรรจุใน

กระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตทุี่สภาวะเปนเบส (ดู หัวขอที่ 5.2.3) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การเกิดพิษเฉียบพลันของลิโดเคน อาจทําใหเกิดการสับสน  ความรูสึกสัมผัสเพี้ยน  ความดนัต่ํา 

โคมา ชักและระบบไหลเวียนลมฟุบ   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.66 ลิเทียม (Lithium) 

เกลือของลิเทียม (Li) นาํมาใชในโรงงานอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย และลิเทียมคารบอเนต               

(Li2CO3  มวลโมเลกุลสัมพัทธ 74)  และลิเทียมซิเตรต (C6H5Li3O7.4H2O มวลโมเลกุลสัมพัทธ 282) ถูก

ใชอยางแพรหลายสําหรับรักษาภาวะซึมเศราและอาการคลุมคลั่ง   ลิเทียมถูกขับออกทางปสสาวะ แต

คาครึ่งชีวิตในพลาสมาขึ้นอยูกับระยะเวลาของการรักษาและปจจัยอื่นๆ  ในการรักษาอาจใหลิเทียม 

คารบอเนต 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 5–7 วัน หลงัจากนี้โดยปกติจะลดขนาดของยาลงเหลือ 0.6–

1.2 กรัมตอวัน การไดรบัลิเทียมคารบอเนต 22 กรัม อยางเฉียบพลันโดยการกินยังมีชีวิตอยูไดแมวาเปน

สิ่งที่เกิดขึน้ไมบอย 

การตรวจวัดลิเทียมในตัวอยางชีววัตถุยังไมมีวิธีตรวจอยางงาย วิธีที่ใหไวขางลางนี้สามารถใชบงชี้

วามีเกลือของลิเทียมในตัวอยางที่มีความเขมขนของลิเทยีมคอนขางสูง 
   

วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  วัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

น้ํายาและสารเคม ี

1. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18 ) 
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2. ลวดแพลทินัม 

วิธีวิเคราะห 

1. จุมปลายลวดแพลทินัมลงในกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 

2. จากนั้นจุมปลายลวดแพลทินัมลงในตัวอยาง 

3. นําไปเผาในเปลวไฟสวนที่รอนของตะเกียงขนาดเล็ก 

ผลวิเคระาห 

เปลวไฟสีแดงเขม (crimson red flame) แสดงวามีเกลือของลิเทียม อยางไรก็ตามเกลือของ

แคลเซียมและสตรอนเทียมใหเปลวไฟสีแดงดวย ถาตัวอยางมีความเขมขนของโซเดียมสูง (เปลวไฟสี

เหลือง) จะบัง เปลวไฟสีอื่น  

 

ความไวของวิธี 

ลิเทียม  50  มิลลิกรัม/ลิตร 
 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของเกลือลิเทียมทําใหคลืน่ไส อาเจียน ไรอารมณ งวงซึม กลามเนื้อเสียสหการ 

กลามเนื้อแข็งเกร็ง กรณีรนุแรงจะมีอาการโคมา ชัก และตาย ในคนไขที่รักษาดวยลิเทียมเปนเวลานาน

เมื่อไดรับลิเทยีมเกินขนาดมีแนวโนมที่จะแสดงอาการพิษที่รุนแรงกวา เนื่องจากเนือ้เย่ือตางๆ จับลิเทียม

จนอิ่มตัวและมีลิเทียมสะสมในพลาสมา การรักษาตามอาการและพยุงอาการ   ในรายที่รนุแรงอาจทํา

การรักษาการแยกสารผานเยื่อทางหนาทองหรือชําระเลือดผานเย่ือ  (ดู หัวขอที่ 2.2.3) 

 
6.67  เมทโพรบาเมต (Methprobamate) 

2–Methyl–2–iso–propylpropane–1,3–diol dicarbamate ; C9H18N2O4 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ  

218 

 

เมทโพรบาเมตเปนยาระงับและสงบประสาท   สารเมทาบอไลตม ี เมทโพรบาเมต เอน็-ออกไซด 

และ 2–ไฮดรอกซีโพรพิลเมทโพรบาเมต ประมาณ 90% ของขนาดถูกขับออกทางปสสาวะและ 15 % อยู
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ในรูปเดมิ ขนาดต่ําสุดทีท่ําใหตายในผูใหญประมาณ 12 กรัม แตพบวาการหายกลับมาปกติ (recovery) 

เกิดขึ้นไดหลังจากที่ไดรับขนาดที่มากกวานี้มาก  

วิธีทดสอบเชงิคณุภาพที่ใหไวนี้อาศัยการทาํปฏิกิริยาของคารบาเมตกับเฟอรฟูราลดีไฮดในสภาวะ

ที่มีไฮโดรเจนคลอไรดอยูดวย การตรวจยืนยันสามารถใชกับตัวอยางปสสาวะโดยการสกัดดวยตัวทํา

ละลายแลวตามดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโทกราฟของสารสกัดที่ทําใหเขมขนขึ้น 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (2 โมล/ลิตร) 

2. สารละลายเฟอรฟูราลดีไฮด (100 มิลลิลิตร/ลิตร) ในเมทานอล  เตรียมใหมทุกครัง้ที่ใช 

3. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. นําตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ทําใหเปนกรดดวยกรดไฮโดรคลอริก 0.5  มิลลิลิตร แลวเติมคลอโรฟอรม 4 

มิลลิลิตร นําไปสกัดดวยเครือ่ง rotary mixer เปนเวลา  5  นาที   

2. นําไปปนแยกนาน  5  นาท ีทิ้งสวนบนที่เปนของเหลว กรอง  ชัน้คลอโรฟอรมดวยกระดาษกรองลงใน

หลอดแกวที่สะอาด 

3. ระเหยคลอโรฟอรมจนแหง ที่ 40 oซ  โดยใชอากาศอัดหรือกาซไนโตรเจนชวยเปา  

4. ละลายกลับสวนสกัดที่แหงแลวดวยเมทานอล 0.1 มิลลิลิตร แลวหยดลงบนกระดาษกรองใหมี

เสนผาศนูยกลางประมาณ 10 มิลลิเมตรและ ทิง้ไวใหแหง 

5. หยดทับดวยสารละลายเฟอรฟูราลดีไฮด 0.1 มิลลิลิตร และทิ้งไวใหแหง 

6. นํากระดาษกรองบริเวณที่มีหยดของสารในขอ 5 ไปอังไอของกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 5 นาที ในตู
ดูดควัน 

 

ผลวิเคราะห 

เมทโพรบาเมตใหสดีํา  คารบาเมตชนดิอืน่ๆ เชน สารเคมีกําจัดศัตรพืูชและสัตวชนิดคารบาเมตร

บกวนวิธีการทดสอบนีด้วย 
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ความไวของวิธี 

เมทโพรบาเมต 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ  สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (1 โมล/ลิตร)  

2. เมทานอล : แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) (100:1.5) (MA ดหูัวขอที่  

6.73 ดวย)  

3.  เฟอรฟูราลดไีฮด (20 มิลลิลิตร/ลิตร) ในอะซีโตนตองเตรียมใหมทุกครั้งที่ใช 

4.  สารละลายกรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ  1.83) (40 มิลลิลิตร/ลิตร) ในอะซิโตนตอง

เตรียมใหมทุกครั้งที่ใช 

5. น้ํายาแวนเอิรก (Van Urk) ผสม พารา-ไดเมทิลอะมิโนเบนซาลดีไฮด 1 กรัม ในเมทานอล 100 

มิลลิลิตร จากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18)   10 มิลลิลิตร    

6. เพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟชนิดเคลือบดวยซิลิกาเจล  (10x20 เซนติเมตร ขนาดผงเฉลี่ย 20 

ไมโครเมตร ดหูัวขอที่ 4.4.1) 
 
สารมาตรฐาน 

เมทโพรบาเมต  1  กรัม/ลิตร ในคลอโรฟอรม 
 
วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 1 มิลลิลิตร และคลอโรฟอรม 10 มิลลิลติร ลงในปสสาวะ 10 มิลลิลิตร 

ที่อยูในหลอดแกวขนาด  30  มิลลิลิตร 

2. Rotary - mix  เปนเวลา  5 นาที นําไปปนแยกนาน 5 นาที ทิง้สวนบนที่เปนของเหลว 

3. ถายชั้นคลอโรฟอรมลงในหลอดแกวปลายเรียวขนาด 15 มิลลิลิตร แลวระเหยใหแหง โดยตั้งบนอาง

น้ํารอนที่อณุหภูมิ 60 oซ  โดยใชอากาศอัดหรือกาซไนโตรเจนชวยเปา 
 
ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ 

1. ละลายกลับสวนสกัดที่แหงแลวดวยคลอโรฟอรม 100 ไมโครลิตร แลว spot ลงบนเพลตทินเลเยอร

โครมาโตกราฟ ชองละ 50 ไมโครลิตร  2  ชองในชองทีห่างกัน และ spot สารมาตรฐาน เมโพรบาเมต  
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ลงบนเพลตทนิเลเยอรโครมาโตกราฟ  เพลตเดียวกัน 2 ตําแหนงๆ ละ  10  ไมโครลิตร สลับชองกัน

ระหวางตัวอยางกับสารมาตรฐาน 

2. นําไปแช (ระยะ 10 เซนติเมตร) ในสารละลาย MA (โถอิ่มตัว ดหูวัขอที่ 4.4.3)  และทิ้งใหแหง

จนกระทั่งหมดกลิ่นแอมโมเนีย 

3. พน (ก) สารละลายเฟอรฟูราลดีไฮด  ลงทีช่องของตัวอยางและสารมาตรฐานที่อยูตดิกัน 1 คูบนเพลต

ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ และ (ข) พนทับดวยละอองสารละลายกรดซลัฟวริกและทิ้งไวใหแหง 

4. พนสารละลายแวนเอิรก ลงที่ชองของตัวอยางและสารมาตรฐานที่อยูตดิกันคูที่ 2  

 

ผลวิเคราะห   

เมทโพรบาเมต (hRf, 10) ใหสีมวงเมื่อพนดวยเฟอรฟูราลดีไฮด/กรดซัลฟวริก  และใหสีเหลืองกับ

น้ํายาแวนเอิรก เฟอรฟูราลดีไฮดที่เก็บไวนานๆอาจเกิดการโพลิเมอไรซสีน้ําตาลหายไป     ซึ่งอาจตอง

นํามากลั่นใหม การเปาลมรอนอยางเบาๆ ดวยเครื่องเปาผมหลังจากพนดวยเฟอรฟูราลดีไฮดอาจชวย

เพิ่มความไวได 

ยากลุมคารบาเมตชนดิอืน่ๆ เชน คาริโซโพรดอล  เมบทูาเมตและไทบาเมต อาจจะรบกวนวิธีการ

ทดสอบนี้ได แตโดยทั่วไปสารประกอบที่พบมักเปนเมทโพรบาเมต 

 

ความไวของวิธี 

เมทโพรบาเมต  10  มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของเมทโพรบาเมตอาจทําใหความดนัเลือดต่ํา ตัวเย็น กลามเนื้อออนแรง ตากระตุก 

รางกายเกิดภาวะสะสมกรดมากกวาปกติ โคมา การหายใจถูกกด ปอดบวมน้ํา ไตวายเฉียบพลัน เลือด

จับตัวเปนลิม่กระจายทั่วไปในหลอดเลือด การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
 
6.68  เมอรคิวรี (Mercury) 

เมอรคิวรี (Hg) และเกลืออนินทรียของเมอรคิวรี่ใชในอตุสาหกรรมการทําเทอรโมมิเตอร สักหลาด 

สีทา (paint) วัตถุระเบดิ หลอดไฟ อุปกรณไฟฟาและแบตเตอรี ่ ไดเอทิลเมอรคิว ไดเมทิลเมอรควิ หรือ

สารประกอบเมอรคิวรี่อ่ืนรวมทั้งสารประกอบอนินทรียของเมอรคิวร ี ใชเปนสารกําจัดเชื้อราในเมลด็พืช

และหัวของตนไมพวกหอมหรือกระเทียมและใชในสนามหญาที่เปนทราย เมอรครูกิคลอไรด (HgCl2) มี

พิษรายแรง ในผูใหญถารับประทาน 1 กรัม อาจทําใหตายได    สามารถตรวจวัดไดดวยวิธีไรนส 

เชนเดียวกับแอนตโิมน ี อารซินิกและบิสมัท 
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วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นทีพ่บในที่เกิดเหตดุวยวิธีทดสอบไรนส 

ดูเรื่องแอนติโมนี (หัวขอที่ 6.5) 
            

ผลวิเคราะห 

สีบนแผนทองแดงสามารถแปลผลไดดงันี ้

มวงแดงเขม  แสดงวามี   แอนตโิมน ี

ดําทึบ         แสดงวามี   อารเซนิก 

ดําวาว          แสดงวามี   บิสมัท  

เงิน             แสดงวามี    เมอรคิวร ี

ซิลิเนียมและแทลลูเรียมทําใหเกิดสีดําบนแผนทองแดงไดดวย ซัลเฟอรทีค่วามเขมขนสูงๆ อาจ

เกิดเปนรอยดางปรากฏบนแผนทองแดง 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื แผนทีม่ีสีเงนิจากวิธีทดสอบไรนส 

 

น้ํายาและสารเคม ี

สารแขวนลอยคอปเปอร (I) ไอโอไดด เตรยีมโดยละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต 5 กรัม และเฟอร

รัสซัลเฟต 3 กรัม ในน้ําบรสิุทธิ์ 10 มิลลิลิตร    พรอมกับคนอยางตอเนื่องและเติมสารละลายโปแต

สเซียมไอโอไดด 7 กรัม  ในน้ํา 50 มิลลิลิตร ตัง้ทิง้ไวใหเกิดตะกอนคอปเปอร (I) ไอโอไดด กรองและลาง

ดวยน้ํา จากนั้นใสลงไปในขวดสีชาที่มีน้ําเล็กนอยเพ่ือชวยใหแขวนลอยได สารแขวนลอยนี้คอนขาง

เสถียร 

 

วิธีวิเคราะห 

ใสสารแขวนลอยคอปเปอร (I)ไอโอไดด 0.1 มิลลิลิตร ลงบนกระดาษกรอง วางแผนทองแดงสีเงนิ

ลงบนสารแขวนลอย ปดดวยกระดาษกรองและปลอยทิ้งไว  1 – 12 ชั่วโมง 

 

ผลวิเคราะห 

สีชมพูคลายสีเนื้อปลาแซลมอนเกิดขึ้นแสดงวามีสารเมอรคิวร ี ผลบวกอาจเกิดภายในเวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง แตถามีความเขมขนต่าํ สีที่เกิดขึ้นอาจใชเวลามากถึง 12 ชั่วโมง 
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ความไวของวิธี 

เมอรคิวร ี 5  มิลลิกรัม/ลิตร 
 

การประเมินผลทางคลินิก 
ธาตุเมอรคิวรดีดูซึมจากกระเพาะอาหารและลําไสไดนอยและไมเปนพิษหากเขาโดยวิถีทางนี้   ไอ

ของเมอรคิวรถูีกดูดซึมผานผิวหนัง ปอด อาจทําใหกระเพาะอักเสบ เพ่ิมการหลั่งน้ําลาย มีรสโลหะ 

ทองรวง  ปอดอักเสบ ไตวาย การกินเกลือของเมอรคิวรอีาจทําใหปวดทองอยางรนุแรง อาเจียน ถายเปน

เลือดและไตวายดวย ซึ่งมกัเปนสาเหตุของการตาย สารอินทรียของเมอรคิวรีจะสะสมที่ระบบประสาท

สวนกลาง ทําใหกลามเนื้อเสียสหการ มีอาการโรคประสาทที่ทําใหหนาเบี้ยว (chorea) และชัก 

 การรักษาตามอาการและพยุงอาการรวมถึงการรักษาโดยการใหคลีเลชั่น  ความเขมขนของ

เมอรคิวรีในเลอืดและปสสาวะเปนตัวชี้วัดการไดรับสัมผสัไดเปนอยางดี วิธตีรวจวิเคราะหโดยวิธีอะตอม

มิกแอบซอบชั่นสเปกโตโฟรโตรมิเตอรเปนวิธีเดียวที่นาเชื่อถือ  

 
6.69 เมทาโดน (Methadone) 

(+)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one ; C21H27NO; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 310 

  เมทาโดนเปนยาระงับปวดประเภทเสพติดที่มีสูตรโครงสรางสัมพันธกับเดกซโตรโพรพอกซีฟน 

และใชมากในการรักษาอาการติดฝน สวนมากเมทาโดนจะถูกเมทาบอไลต โดยเอ็น-ดิเมทิลเลชั่นและไฮ

ดรอกซิเลชั่น อยางไรก็ตามขนาดไดรับโดยการกินจะถูกขับออกทางปสสาวะในรูปเดิมประมาณ 30%  

ความเขมขนของเมทาโดนในพลาสมาของผูที่ไดรับการรักษาติดตอมาเปนระยะเวลานานจะมีความ

เขมขนสูงกวามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยที่ไมไดรับการรักษาแตไดรับแลวเกิดพิษอยางรุนแรง 

การตรวจหาเมทาโดนไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย แตสารประกอบนี้และเมทาบอไลตของ

มันสามารถตรวจหาและพิสูจนเอกลักษณโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยใชตัวทําละลายสกัด

ตัวอยางปสสาวะในสภาวะที่เปนเบส (ดูหัวขอที่ 5.2.3) 
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การประเมินผลทางคลินิก 
การไดรับเมทาโดนเกินขนาดอยางเฉียบพลันอาจทําใหเกิดรูมานตาหรีเ่ทารูเข็ม ความดนัเลือดต่ํา 

ตัวเย็น   โคมา  ชัก      ปอดบวมน้ําและการหายใจถูกกดอาจทําใหเกิดการตายตามมา    นาลอกโซนใช

แกอาการเปนพิษของเมทาโดนที่มีตอระบบสวนกลางไดผลอยางรวดเร็ว 

 
6.70  เมทานอล (Methanol) 

เมทานอล   วูดแอลกอฮอล ; CH3OH ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 32 

เมทานอลใชเปนตัวทําละลายในงานทั่วๆ ไปและในหองปฏิบัติการ ใชเปนสารปองกันการแข็งตัว

ของของเหลว (มักใชกับเอทิลีนไกลคอล) ใชเปนสวนผสมในน้ํายาลางกระจกกันลมและน้ําหมึกสําหรับ

ถายเอกสาร  การไดรับเมทานอล 20 - 50 มิลลิลิตร โดยการกินในผูใหญอาจทําใหตายได ความเปนพิษ

ของเมทานอลที่ผสมอยูในเอทานอลชนิดที่ใชในอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรงนอยกวาการไดรับเมทา

นอลเพียงอยางเดียว เนื่องจากเอทานอลจะไปยับย้ังเอนไซมแอลกอฮอลดิไฮโดรจิเนส ในขบวนการเมทา

บอลิซึมที่จะเปล่ียนเมทานอลเปนฟอรมาลดีไฮด และฟอรเมต  

 
วิธีทดสอบเชิงคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคือ  ปสสาวะ หรือสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหตุ 

 

น้ํายาและสารเคม ี

น้ํายาโปแตสเซียมไดโครเมต (potassium dichromate)  ผสมโปแตสเซียมไดโครเมต (25 กรัม/

ลิตร)  ในน้ําบริสุทธิ์กับกรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 1:1 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ใสน้ํายาโปแตสเซียมไดโครเมต  50 ไมโครลิตร ลงบนแถบกระดาษกรองใยแกว แลวนําไปใสไวที่

บริเวณคอหลอดทดลองทีมี่ตัวอยางปสสาวะ 1 มิลลิลิตร 

2. ปดฝาหลอดทดลองเบาๆ นําไปแชในอางน้ํารอนที่เดือด 2 นาที 

 

ผลวิเคราะห 

การเปลี่ยนสีจากสมเปนสีเขียวแสดงวามีสารรดีิวซซิง ที่ระเหยได เชน เมทานอล อยางไรก็ตาม

สารประกอบชนิดอืน่ เชน เอทานอล   เมทาลดีไฮดและพาราลดีไฮด  
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ความไวของวิธี 

เมทานอล 50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. น้ํายาโปแตสเซียมไดโคเมต  เตรียมจากการผสมน้ํายาโปแตสเซียมไดโครเมต  ในน้ําบริสุทธิ์ (25 

กรัม/ลิตร) กับ กรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) (1:1) 

2. กรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

3. กรดโครโมโทรปก  (ของแข็ง) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมน้ํายาโปแตสเซียมไดโครเมท 0.1 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางปสสาวะ 1 มิลลิลิตร ที่อยูในหลอด

ทดลอง ตัง้ทิง้ไวที่อุณหภูมิหอง 5 นาท ี

2. เติมเอทานอล 0.1 มิลลิลิตร และกรดโครโมโทรปกประมาณ 10 มิลลิกรัม  เอียงหลอดคอยๆ เติมกรด

ซัลฟวริกเขมขนลงขางหลอดดานในจนเห็นกรดซัลฟวริกเขมขนแยกชั้นอยูที่กนหลอดทดลอง 

 

ผลวิเคราะห 

สีมวงทีร่อยตอระหวาง 2 ชั้น แสดงวามีเมทานอล  ฟอรมาลดีไฮดสามารถใหผลบวกกับวิธี

ทดสอบนี้ไดดวย 

 

ความไวของวิธี 

เมทานอล 50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของเมทานอลจะมีลักษณะเฉพาะโดยอาการเริ่มโคมาจะเกิดชา ตัวเขียวคลํ้า ระบบ

หายใจลมเหลว   เกิดสภาวะเมตาบอลิกเอซิโดซีส  อิเลก็โทรไลตตางๆ  เสียสมดุล ระดบัน้ําตาลในเลือด

สูง และทําใหตาบอดซ่ึงอาจถาวร การรกัษาตองมุงเนนแกความผิดปกติของเมทาบอลิซึม โดยใหเอทา

นอลยับย้ังเมทาบอลิซึมของเมทานอลและกําจัดเมทานอลที่ยังไมถูกเปล่ียนแปลงออกจากรางกายโดย
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การทํา การแยกสารผานเยื่อทางหนาทองหรือการชําระเลือดผานเยื่อ  การตรวจวัดความเขมขนระดับเอ

ทานอลในพลาสมามีประโยชนในการติดตามการรักษาอาการพิษที่เกิดจากเมทานอล (ดหูัวขอที่ 6.46) 

 
6.71 เมทาควาโลน (Methaqualone) 

2 -Methyl-3-ο-tolylquinazolin–4(3H)-one; C16H14N2O;มวลโมเลกุลสัมพัทธ  250 

 

เมทาควาโลนเปนยานอนหลบัที่ไมใชกลุมบารบิทูเรต  ปจจุบันใชนอยเพราะมีความเสี่ยงที่จะเปน

พิษ ขบวนการเมทาบอลิซึมมี อะโรเมติกไฮดรอกซีเลชั่น เอ็น-ออกซิเดชั่นและคอนจูเกชั่น ขนาดที่ไดรับนอย

กวา  2% ถูกขับออกในรูปเดมิ ขนาดต่ําที่สดุของเมทาควาโลนทีท่ําใหตายในผูใหญประมาณ 5 กรัม 

การตรวจวิเคราะหเมทาควาโลนไมสามารถตรวจไดดวยวิธีงาย  แตอาจตรวจวิเคราะหและพิสูจน

เอกลักษณไดดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยสกัดปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่น

ที่พบในที่เกดิเหตทุี่เปนเบสแลวดวยตัวทําละลาย 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของเมทาควาโลน อาจทําใหกลามเนื้อตึงตัวมาก กลามเนื้อกระตุกรัว ประสาทตา

บวม  หัวใจเตนเร็ว ปอดบวมน้ํา   โคมาและชัก  การรักษาโดยทั่วไปตามอาการและพยุงอาการ ในรายที่

รุนแรงอาจตองทําฮีโมเพอรฟวชั่นดวยถาน  

 
6.72 เมทิลโบรไมด (Methyl bromide) 

เมทิลโบรไมด (CH3Br) ใชเปนสารรมควันสินคาในเรือ ยุงเก็บเมล็ดขาวหรือใชในพื้นที่ที่ปดอื่นๆ  

เมทิลโบรไมดจะเกิดเมทาบอลิซึมบางสวนในรางกายจะใหโบรไมดอนินทรีย ความเขมขนของไอออนนี้ที่

เกิดจากเมทิลโบรไมดมีพิษนอยกวาความเปนพิษอยางรุนแรงของโบรไมดอนินทรีย คิดวาเมทิลโบรไมด

เปนสารพิษดวยตัวเองตั้งแตแรก 

วิธีทดสอบเชิงคุณภาพที่ใหไวขางลางนี้บอกไดวามีโบรไมดหรือไอโอไดดอนินทรียและตองใชวิธี

ทดสอบยืนยันที่เหมาะสมหรือวัดโบรไมดในเลือด ไมมีวิธีการตรวจวิเคราะหอยางงายสําหรับเมทิลโบร

ไมด 
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วิธีทดสอบเชิงคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคือ ปสสาวะ เพ่ือตรวจโบรไมดอนินทรีย 

 

น้ํายาและสารเคมี 

1. สารละลายกรดไนตริก (2 โมล/ลิตร) 

2. สารละลายซิลเวอรไนเตรต (10 กรัม/ลิตร) 

3. แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ  0.88) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไนตริก 0.1 มิลลิลิตร ลงในสารละลายใสที่ตองการทดสอบ 1 มิลลิลิตร ผสมกันเปนเวลา 5 

วินาทีแลวเติมสารละลายซิลเวอรไนเทรต  0.1 มิลลิลิตร 

2. นําไปปนแยกเพื่อแยกตะกอน นํามาใสแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.1 มิลลิลิตร 

 

ผลวิเคราะห 

ตะกอนสีขาวละลายไดในแอมโมเนียมไฮดรอกไซดแสดงวามีคลอไรด ตะกอนสีขาวนวลละลาย

แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเล็กนอยแสดงวามีโบรไมด      และตะกอนสีครีม-เหลืองที่ไมละลายแสดงวามี

ไอโอไดด  

 

ความไวของวิธี 

โบรไมด  50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยืนยัน 
ตัวอยางที่ใชคือ ปสสาวะ เพ่ือตรวจโบรไมดอนินทรีย 

 

น้ํายาและสารเคมี 

1. น้ํายาฟลูโอเรสซีน  อิ่มตัวในสารละลายกรดอะซีติก (600 มิลลิลิตร/ลิตร) 

2. กรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

3. โปแตสเซียมเพอรแมงกาเนต (ของแข็ง) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. นําแถบกระดาษกรองจุมในสารละลายฟลูโอเรสซีน 
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2. เติมโปแตสเซียมเพอรแมงกาเนตประมาณ 50 มิลลิกรัม ลงในสารละลายทดสอบ 2 มิลลิลิตร ใน

หลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร 

3. เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 0.2 มิลลิลิตร  นําแถบกระดาษกรองที่ชุบฟลูโอเรสซีนไว วางบนปากหลอด

ทดลอง 

 

ผลวิเคราะห 

โบรไมดถูกออกซิไดซเปนโบรมีนอิสระทําปฏิกิริยากับสีเหลืองของฟลูโอเรสซีนใหอีโอซีน (เตตรา

โบรโมฟลูโอเรสซีน) ซึ่งมีสีชมพู/แดง 

 

ความไวของวิธี 

โบรไมด   50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบเชิงปริมาณ 
ตัวอยางที่ใช คือ พลาสมาหรือซีรัม (2  มิลลิลิตร) 

 

น้ํายาและสารเคมี 

1. สารละลายกรดคลอโรออริก (chloroauric acid)  ละลายกรดคลอโรออริก (gold chloride, 

HAuCl4.xH2O)  0.5 กรัม  ในน้ําบริสุทธิ์ 100 มิลลิลิตร 

2. น้ํายากรดไตรคลอโรอะซิติก (200 กรัม/ลิตร) 

 

สารมาตรฐาน 

ละลายโซเดียมโบรไมด 1.288 กรัม ในน้ําบริสุทธิ์ 500 มิลลิลิตร (โบรไมดไอออน 2 กรัม/ลิตร) 

และเตรียมโดยเจือจางเปนลําดับดวยน้ําบริสุทธิ์เพื่อใหมีความเขมขนของโบรไมดไอออน คือ 0.2, 0.4, 

0.6, 0.8, 1.2  และ 1.6 กรัม/ลิตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ใสตัวอยาง 2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร  เติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซีติก  

6 มิลลิลิตร vortex-mix  เปนเวลา 30 วินาที แลวตั้งทิ้งไว 15 นาที 

2. ปนแยกดวยเครื่องปนแยกแบบตั้งโตะ 5 นาที และกรองของเหลวสวนบนดวยกระดาษกรองลงใน

หลอดทดลองที่สะอาด 
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3. นําของเหลวใสสวนบน 4 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลอง เติมน้ํายากรดคลอโรออริก 1 มิลลิลิตร    

vortex-mix  5 วินาที 

4.  บันทึกคาการดูดกลืนแสงที่ 440 นาโนเมตร โดยใชน้ําบริสุทธิ์เปนแบลงค (ดูหัวขอที่ 4.5.2) 

 

ผลวิเคราะห 

สรางกราฟมาตรฐานของความเขมขนของโบรไมดกับคาการดูดกลืนแสง โดยวิเคราะหสารละลาย

มาตรฐานโบรไมดและคํานวณความเขมขนของโบรไมดไอออนในตัวอยาง กราฟมาตรฐานเปนเสนตรง

ในชวงความเขมขนระหวาง 25 มิลลิกรัม/ลิตร – 2.5 กรัม/ลิตร  วิธีนี้ใหผลไมนาเชื่อถือกับตัวอยางที่ให

ของเหลวสวนบนมีลักษณะขุน เชน ตัวอยางที่ไดหลังการตาย 

 

ความไวของวิธี 

โบรไมด  25 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

อาการพิษเนื่องจากเมทิลโบรไมดมักเกิดข้ึนหลังจากไดรับสัมผัสแลวหลายชั่วโมง  อาการที่พบคือ 

สับสน วิงเวียน ปวดศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง ตาพรา การสนองฉับพลันต่ําและความรูสึกสัมผัส

เพี้ยน ในรายที่รุนแรงอาจ โคมา ชัก และยังพบปอดบวมน้ํา  ดีซานและปสสาวะนอย การรักษาตาม

อาการและพยุงอาการ 

ความเขมขนของโบรไมดในซีรัมคนปกตินอยกวา 10 มิลลิกรัม/ลิตร หลังการใหการรักษาของโบร

ไมดอนินทรีย ความเขมขนอาจถึง 80 มิลลิกรัม/ลิตร  การเกิดพิษมักพบวามีความเขมขนมากกวา 500 

มิลลิกรัม/ลิตร  ในทางตรงขามความเขมขนของโบรไมดในเลือด 90-400  มิลลิกรัม/ลิตร เคยมีรายงานวา

ตายเนื่องจากพิษของเมทิลโบรไมด 

 
6.73  มอรฟน (Morphine) 

(4aRม 5S,7aR,8R,9cS)–4a,5,7a,8,9,9c–Hexahydro–12–methyl-8,9c-imino-

ethanophenanthro [4,5-bcd] furan–3,5–diol monohydrate; C17H19NO3.H2O; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 

303 
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มอรฟนเปนอัลคาลอยดที่สําคัญของฝน มีฤทธิ์ระงับปวดอยางแรงประเภทเสพติด ไดอะมอรฟน 

(เฮโรอีน,3-6-ออรโธ-ไดอะซีทิลมอรฟน) มีฤทธิ์แรงกวามอรฟน 2-3 เทา ไดมาจากการนํามอรฟน (หรือ

ฝนในกรณีการเตรียมที่ผิดกฎหมาย) มาทําปฏิกิริยากับอะซิติกแอนไฮดรายด  

ไดอะมอรฟนถูกไฮโดรไลซอยางรวดเร็ว “ในรางกาย” เปน 6-อะซีทิลมอรฟนและจากนั้นถูก

เปลี่ยนเปนมอรฟน  มอรฟนยังเปนเมทาบอไลตของโคเดอีน (codeine)  ขนาดของมอรฟนประมาณ 5% 

ถูกเมทาบอไลซเปนนอรมอรฟน แตขบวนการสวนใหญเกิดคอนจูเกชั่นกับกรดกลูคิวโรนิก สวนใหญได

มอรฟน-3-กลูคิวโรไนด     แตพบในรูปมอรฟน-6-กลูคิวโรไนดดวย  ขนาดที่ไดรับประมาณ 10%พบในรปู

มอรฟนอิสระในปสสาวะ และ 75% ในรูปมอรฟน-3-กลูคิวโรไนด ขนาดต่ําสุดของมอรฟนและไดอะมอร

ฟนที่ทําใหตายในผูใหญที่ไมเคยใชสารเหลานี้ประมาณ 100-200 มิลลิกรัม 

มอรฟนสามารถตรวจพบไดโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟจากตัวอยางปสสาวะ สิ่งบรรจุใน

กระเพาะอาหารหรือวัตถุที่พบในที่เกิดเหตุนํามาสกัดที่ pH  8.5-9 เนื่องจากขนาดของมอรฟนและได

อะมอรฟนสวนใหญถูกขับออกในรูปกลูคิวโรไนด  ดังนั้นตองไฮโดรไลซกอนเพื่อเพิ่มความไวของวิธี

ทดสอบ 

 
วิธีทดสอบเชิงคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคือ  ปสสาวะ 

 

น้ํายาและสารเคมี 

1. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) 

2. โซเดียมไบคารบอเนต (ของแข็ง) 

3. เพลตทินเลเยอรโครมาโทกราฟชนิดเคลือบซิลิกาเจล (10X20 เซนติเมตร ขนาดผงเฉลี่ย 20 

ไมโครเมตร ดูหัวขอที่ 4.4.1) 

4. เมทานอล : แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) (99: 1.5) ( MA) 

5. เอทิลอะซีเตต : เมทานอล : แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) 

(85:10:5) (EMA) 

6. น้ํายาไอโอโดพลาทิเนต ผสมพลาทินิกคลอไรด 0.25 กรัม และโปแตสเซียมไอโอไดด 5 กรัม ในน้ํา

บริสุทธิ์ 100 มิลลิลิตร 
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สารมาตรฐาน 

1. สารมาตรฐานที่ผานไฮโดรไลซีส : โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน และมอรฟน-3-กลูคิวโรไนด (ทั้งหมด 1 

มิลลิกรัม/ลิตร) ในปสสาวะแบลงค 

2. สารมาตรฐานของทินเลเยอรโครมาโตกราฟ : โคเคน โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน เมทาโดนและมอรฟน 

(ทั้งหมด 1 กรัม/ลิตร) ในคลอโรฟอรม 

 

วิธีวิเคราะห 

1. นําปสสาวะหรือสารมาตรฐานที่ไฮโดรไลซแลว 10 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองแลวเติมกรดไฮโดรคลอ

ริกเขมขน 2 มิลลิลิตร 

2. ทําใหรอนบนอางน้ํารอนที่เดือด 30 นาที 

3. ตั้งทิ้งไวใหเย็นแลวเทลงในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร  จากนั้นคอยๆ เติมโซเดียมบอคารบอเนต  

จนกระทั่งหมดฟองฟู และใหเหลือผงโซเดียมไบคารบอเนตอยูในบีกเกอร ควรระวัง-ปฏิกิริยานี้
สามารถเกิดขึ้นอยางรุนแรงได 

4. เทไฮโดรไลเสตที่ไดลงในหลอดทดลองที่สะอาด เติมเอทิลอะซิเตต : โพรเพน-2-อัล (9:1) 10 มิลลิลิตร  

แลว vortex-mix เปนเวลา 3 นาที 

5. นําไปปนแยก 5 นาที นําชั้นของเหลวสวนบนที่เปนของเหลวอินทรียกรองผานกระดาษกรองลงใน

หลอดทดลองที่สะอาด ทิ้งชั้นลางที่เปนชั้นของเหลว 

6. ระเหยสวนที่สกัดไดใหแหงโดยใชอากาศอัดชวยเปา 

 

ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ   

1. ละลายกลับสวนที่สกัดแหงแลวดวยเอทิลอะซิเตต : โพรเพน-2-ออล (9:1) 50 ไมโครลิตร  และ spot 

สวนสกัดของตัวอยางและสารมาตรฐานอยางละเทาๆกัน  และสารมาตรฐานโครมาโตกราฟ 10 

ไมโครลิตร ลงไปใน 3 ชองของทั้ง 2 เพลต  ๆ ละ 10 ไมโครลิตร 

2.  แช เพลตที่ 1 ใน MA และเพลตที่ 2 ใน EMA (ระยะ 10 เซนติเมตร โถที่อิ่มตัว ดูหัวขอที่ 4.4.3) 

3. นําเพลต TLC ออกมาตั้งทิ้งไวใหแหง จนแนใจวาไมมีกลิ่นแอมโมเนียเหลืออยู  กอนที่จะนําไปพนดวย

น้ํายาไอโอโดพลาทิเนตทั้งสองแผน 

 

ผลวิเคราะห 

คา  hRf  และปฏิกิริยาการเกิดสีของยาในสารมาตรฐานผสมและสารประกอบบางชนิดที่นาสนใจ

ไดใหไวในตารางที่ 30  วิธีนี้บอกไมไดวามีไดอะมอรฟนเนื่องจากสารประกอบนี้และทั้ง 3–ออรโธ-อะซิทิล 

มอรฟน 6-ออรโธ-อะซิทิลมอรฟน   และมอรฟนกลูคิวโรไนดถูกไฮโดรไลซเปนมอรฟน 
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การสกัดสารมาตรฐานที่ผานการไฮโดรไลซแลว ตองนํามาวิเคราะหควบคูไปกับสารมาตรฐานโคร

มาโตกราฟ  เนื่องจากสารประกอบที่สกัดไดจากการไฮโดรไลซปสสาวะมีแนวโนมที่จะเคลื่อนที่ไดชากวา

บนเพลตทินเลเยอรโครมาโตกราฟ เนื่องจากมีสารประกอบอ่ืนถูกสกัดออกมาพรอมกัน ซึ่งตองใชในการ

ประเมินผลวิเคราะหดวย 

 
ตารางท่ี 30  ทินเลเยอรโครมาโตกราฟของมอรฟนและสารประเภทเดียวกัน : คา  hRf และสีที่

เกิดขึ้น 
 

                            hRf    
สาร     EMA MA  สี 

 Methadone metabolite   78 22     มวงแดง  

Cocainea    77 73     มวง    

Methadone    77 56     มวง  (วงแหวนสีขาว) 

Pentazocine    72 71          รอยดางสีน้ําเงิน  

Cyclizine    68 68     รอยดางสีน้ําเงินแก     

Dextropropoxyphene metabolitea 66 55  น้ําเงิน(เปนทางยาวบน MA) 

Pethidine    62 61  มวง  

Nicotine    61 68  น้ําตาลเขม 

Chloroquine    52 44  น้ําเงินเขม 

Quinine    52 70  รอยดางสีน้ําเงิน  

6-Acetylmorphinea   48 53  รอยดางสีน้ําเงิน  

Cotinine (from nicotine)  40 70   กากี  

Hydroxychloroquine   38 53  น้ําเงิน  

Codeine    35 47  น้ําเงิน  

Norpethidine  (from pethidine)  34 33  มวง  (ขอบขาว) 

Dihydrocodeine   27 37  น้ําเงินเขม 

Norcotinine  (from cotinine)  23 70  กากี     

Desethylchloroquine   22 22  น้ําเงินเขม 

Morphine    20 47  น้ําเงิน-ดํา  

Codeine metabolite   18 25  น้ําเงิน-มวง  

Dihydrocodeine metabolite  16 -  น้ําเงินเขม 
a Not normally present in urine hydrolysates. 
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สิ่งที่สําคญัคือตองแนใจวาการเตรียมตัวทาํละลายที่ใชเปนตัวพาเคลื่อนที่      เปนแอมโมเนยี

มไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88)  และใหใช MA ไมเกิน 3 ครัง้ EMA ไมเกิน 5 ครัง้ 

ดังที่ไดวิจารณไวในหัวขอที่  5.2.3  

 

ความไวของวิธี 

มอรฟน (ในรูปอิสระและคอนจูเกชั่น)  1  มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของมอรฟนและไดอะมอรฟน ทําใหมานตาเล็กเทารูเขม็ ความดนัเลือดต่ํา ตัวเย็น 

โคมา ชัก และปอดบวมน้ํา การกดการหายใจอาจทําใหเกิดการตายตามมา นาลอกโซน แกอาการพิษ

ของมอรฟนทีม่ีตอระบบสวนกลางไดอยางรวดเร็ว (ดหูัวขอที่ 2.2.2) 

 
6.74 นิโคติน  (Nicotine) 

3–(1-Methylpyrrolidin–2-yl) pyridine ; C10H14N2, ;  มวลโมเลกุลสัมพัทธ  162 

 

นิโคตนิเปนอัลคาลอยดไดจากใบของ Nicotiana tabacum  ขนาดของนิโคตนิเพียง 40 มิลลิกรัม 

สามารถทําใหตายไดในผูใหญ นิโคตินนี้มักพบในยาสูบ ปกติความเขมขนไมเพียงพอที่จะเปนสาเหตุให

เกิดพิษเฉียบพลัน  ยกเวนถาเด็กเล็กกินพืชสมุนไพรบางชนดิมคีวามเข็มขนของนิโคตินสูงกวานี้ และมี

การนํามาใชเปนสารรมควันผลิตผลทางการเกษตร     นิโคตินถูกดดูซึมไดอยางรวดเร็วทางผิวหนงั และ

สวนใหญถูกเมทาบอไลซโดยเอ็น-ดิเมทิเลชั่นใหโคตนิีน 

การตรวจวิเคราะหเชิงคณุภาพหานิโคตินไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย  แตสารประกอบนี้

และโคตินนีสามารถตรวจพิสจูนเอกลักษณดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยสกัดปสสาวะในสภาวะ

เบสดวยตัวทําละลาย 
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การประเมินผลทางคลินิก 
เริ่มดวยอาการคลื่นไส วิงเวียน อาเจียน กระตุนการหายใจ ปวดศรีษะ หัวใจเตนเรว็ เหงื่อออกและ

น้ําลายมากเกิดขึ้น  ตามดวยลมฟุบ  ชัก หัวใจเตนผิดจังหวะ  โคมา ในรายที่รนุแรงอาจตายไดอยาง

รวดเร็วหรือหลายชั่วโมงตอมา   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
6.75 ไนเตรต (Nitrates) 

ไนเตรต เชน โซเดียมไนเตรต  (NaNO3) โดยทั่วไปพบมากที่สุดในปุยอนินทรีย แตใชเปนยาฆาเชื้อ 

ใชในการถนอมอาหารและใชเปนวัตถุระเบิด   ดวยขนาดที่ผูใหญกินตายประมาณ 15 กรัม  ในรูปของ

เกลือโซเดียมหรือโปแตสเซียม 

ไนเตรตอินทรยี เชน  กลีเซอริลไตรไนเตรต (glyceryl trinitrate)  ใชเปนยาขยายหลอดเลือด ไนเตรต

ถูกเมทาบอไลซเปนไนไตรตในทางเดินกระเพาะอาหารลําไส  ไนเตรตเปนสารออกซิไดซอยางแรง   และ

การทดสอบทีใ่หไวขางใตนี้ใชตรวจวิเคราะหสารประกอบที่มีคณุสมบตัคิลายกัน     เชน โบรเมต  คลอ

เรต  ไฮโปคลอไรต  ไอโอเดตและไนไตรรต 
 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

ไดฟนิลเอมนี (10 กรัม/ลิตร) ในกรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ถามีความจําเปนกรองตัวอยางสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร  5 มิลลิลิตร  ลงในหลอดแกวทดลอง

ขนาด 10 มิลลิลิตร 

2. ใสตัวอยางที่กรองไดหรือวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ0.5 มิลลิลิตร  ลงในหลอดแกวทดลองที่สะอาด 

เติมไดฟนิลลามีน 0.5 มิลลิลิตร  อยางชาๆ ลงดานขางขางในหลอดทดลอง จะเกิดเปนชั้นขางใต

ตัวอยาง 

 

ผลวิเคราะห 

ผลบวกจริงจะบงชี้โดยมีสีน้ําเงินเขมเกิดขึ้นทันทตีรงรอยตอของ 2 ชั้น ถามีสีน้ําเงินจางๆ  มักจะ

เกิดกับตัวอยางส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหารทีมี่สารอินทรยีอยู   เนื่องจากสารออกซิไดซิ่งอยางแรงจะถูก

รดิิวซอยางรวดเร็วในตัวอยางชีววัตถุ การทดสอบตองทาํทันททีี่ไดรับตัวอยาง 
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ความไวของวิธี 

ไนเตรต 10 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. น้ํายากรดซลัฟามิก   ผสมแอมโมเนียมซัลฟาเมต (150 กรัม/ลิตร) 1 มิลลิลติร  และสารละลายกรด

ไฮโดรคลอริก (2 โมล/ลิตร) 1 มิลลิลิตร  ตองเตรียมใหมทุกครัง้ที่ใช 

2. สารละลายอิมิพรามีนไฮโดรคลอไรต (20 กรัม/ลิตร) 

3.  กรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสมัพัทธ 1.83) 

 

วิธีวิเคราะห 

1.  ผสมสารละลายที่ทดสอบ  0.1 มิลลิลติร  และน้ํายากรดซัลฟามิก 0.1 มิลลิลิตร 

2.  เติมสารละลายอิมิพรามีน  0.1 มิลลิลิตร   และเติมกรดซัลฟวริกเขมขน อยางระมัดระวัง            

0.2 มิลลิลิตร  ลงดานขางขางในของหลอดทดลองจะเกดิชั้นขางใตของสารละลายผสมที่ใชทดสอบ 

 

ผลวิเคราะห 

สีน้ําเงินเขมทีร่อยตอของ 2 ชั้นเปนการตรวจยืนยันผลไนเตรต การใชกรดซัลฟามิกเพ่ือกําจัดไน

ไตรตที่มีอยูกอนที่จะนํามาทําการทดลอง 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของไนเตรตอาจเปนสาเหตทุําใหมีอาการคลื่นไส อาเจยีน ทองรวง ปวดทอง  สับสน  

โคมาและชัก  นอกจากนี้ไนเตรตอาจทําใหเกิดอาการปวดศรีษะ หนาแดง  วิงเวียน  ความดันเลอืดต่ํา 

และลมฟุบ  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ เมทฮีโมโกลบินนีเมียมักเกิดขึ้น และบงชี้ไดจากเลือดมี

สีชอกโกแลตเขม (ดหูัวขอที่ 3.2.2)  เมทฮีโมโกลบินในเลือดสามารถตรวจวัดไดแตไมเสถียรและการใช

กับตัวอยางที่เก็บคางไวจะใหผลที่ไมนาเชือ่ถือ 

 
6.76 ไนไตรต (Nitrites) 
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 ไนไตรต เชนโซเดียมไนไตรต (NaNO2) เดิมใชเปนยาขยายหลอดเลือดและใชเพ่ือปองกันสนิม 

ใชในการถนอมอาหารและใชทําวัตถุระเบดิ ไนไตรตอาจมาจากเมทาบอลิซึมของไนเตรต ขนาดของ

โซเดียมไนไตรตทีท่ําใหตายประมาณ 10 กรัม แมวากินนอยขนาด 2 กรัม  อาจเปนสาเหตุทําใหตายได

ในผูใหญ  ไนไตรตเปนสารออกซิไดซิ่งอยางแรง การทดสอบที่ใหขางใตนี้ใชตรวจวิเคราะหสารประกอบที่

มีคณุสมบตัคิลายกันได เชน โบรเมต  คลอเรต  ไฮโปคลอไรด  ไอโอเดตและไนเตรต 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

ไดฟนิลลามีน (10 กรัม/ลิตร) ในกรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสมัพัทธ 1.83) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ถามีความจําเปนกรองตัวอยางสิ่งบรรจใุนน้ําลางกระเพาะ  5 มิลลิลติร  ลงในหลอดแกวทดลองขนาด 

10 มิลลิลิตร 

2. ใสตัวอยางที่กรองไดหรือวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ 0.5 มิลลิลิตร  ลงในหลอดที่สะอาด เติม

สารละลายไดฟนิลลามีน 0.5 มิลลิลิตร  อยางชาๆ   เพื่อใหเกิดชั้นขึน้ใตตัวอยาง 

  

ผลวิเคราะห 

ผลบวกจริงจะใหสีน้ําเงนิเขมเกิดขึ้นทันททีี่รอยตอของ 2 ชั้น  สีน้ําเงนิจางๆมักเกิดกับตัวอยางสิ่ง

บรรจุในกระเพาะอาหารเปนสวนมากเนื่องจากมีสารอินทรีย  สารออกซิไดซิ่งอยางแรงทัง้หมดจะถูกริดิ

วซอยางรวดเรว็ในตัวอยางชีววัตถุ  การทดสอบตองทําทันทหีลังจากไดรับตัวอยาง 

 

ความไวของวิธี 

ไนไตรต 10 มิลลิกรัม/ลิตร  

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 
1. วิธีทดสอบอิมิพรามีน/กรดไฮโดรคลอริก 
น้ํายาและสารเคม ี

1.สารละลายอิมิพรามีนไฮโดรคลอไรด (20 กรัม/ลิตร) 



202 

 

2. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) 

 

วิธีวิเคราะห 

สารละลายอิมิพรามีน   0.1 มิลลิลิตร  เติมสารละลายทดสอบ 0.1 มิลลิลิตรและกรดไฮโดรคลอริก 

0.2 มิลลิลิตร 

ผลวิเคราะห 

สีน้ําเงินซึ่งเฉพาะเจาะจงสําหรับไนไตรต 

 

ความไวของวิธี 

ไนไตรต 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
2. วิธีทดสอบกรดซัลฟานิลิก / 1-อะมิโนแนพทาลีน 
น้ํายาและสารเคม ี

1.  กรดซัลฟานิลิก  (10 กรัม/ลิตร)  ในสารละลายกรดอะซิติก (300 มิลลิลิตร/ลิตร) 

2. 1-อะมิโนแนพทาลีน (1 กรัม/ลิตร) ในสารละลายกรดอะซติิก (300 มิลลิลิตร/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมสารละลายทดสอบ 0.1 มิลลิลิตร  ลงในสารละลายกรดซัลฟานิลิก 0.1 มิลลิลิตร 

2. ผสมและเตมิสารละลาย 1- อะมิโนแนพทาลีน 0.1 มิลลิลิตร 

 

ผลวิเคราะห 

สีมวง/สีแดงซึง่เฉพาะเจาะจงสําหรับไนไตรต   ถาสารละลายทดสอบเปนกรดหรือเบสเขมขนตอง

ปรับ pH ใหไดประมาณ 7 (กระดาษอินดิเคเตอรทั่วไป) โดยกอนที่จะวเิคราะหเติมดวยความระมัดระวัง

ดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก หรือโซเดียมไฮดรอกไซด 2 โมล/ลิตร 

 

ความไวของวิธี 

ไนไตรต  0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ 
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น้ํายาและสารเคม ี

1.  สารละลายโซเดียมอะซิเตต (164 กรัม/ลิตร) 

2. กรดซัลฟานิลกิ (6 กรัม/ลิตร) ในกรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) : น้ําบริสุทธิ์ 

(1 : 4) 

3. 1-อะมิโนแนพทาลีน (4.8 กรัม/ลิตร) ในกรดไฮโดรคลอรกิเขมขน  (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) : เม

ทานอล (1 : 4) 

 

สารมาตรฐาน 

สารละลายที่มีไอออนของไนไตรตที่ความเขมขน 0  , 10,  20,   50 และ 100 มิลลิกรมั/ลิตร  ใน

น้ําบริสทุธิ์  เตรียมโดยเจือจางสารละลายโซเดียมไนไตรต ( 1.50 กรัม/ลิตร  เทียบเทากับความเขมขน

ของไอออนไนไตรต 1.00 กรมั/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ผสมตัวอยางหรือสารมาตรฐาน 0.5 มิลลิลิตร  และสารละลายกรดซัลฟานิลิก 0.5 มิลลิลิตร ในขวด

ปรับปริมาตร ขนาด 25 มิลลิลิตร 

2. ตั้งทิ้งไว 10 นาที    เติมสารละลาย  1-อะมิโนแนพทาลีน  0.5 มิลลิลิตร     และสารละลายโซเดียมอะ

ซิเตต 0.5 มิลลิลิตรและเจือจางดวยน้ําบรสิุทธิ์ใหได 25 มิลลิลิตร 

3. ตั้งทิง้ไว 10 นาที และวดัคาดดูกลืนแสงที ่510 นาโนเมตร  โดยเทียบกับน้ําบริสุทธิ์ทุกขั้นตอนของวิธ ี

(ดูหัวขอที ่4.5.2) 

 

ผลวิเคราะห 

สรางกราฟมาตรฐานของคาการดูดกลืนแสงเทียบกับความเขมขนของไนโตรตโดยวิเคราะหจาก

สารมาตรฐานและคํานวณความเขมขนของไนไตรตในตวัอยาง 

 

ความไวของวิธี 

ไนไตรต 5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การเกิดพิษเฉียบพลันของไนไตรตอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอาการคลื่นไส    อาเจียน    ทองรวง 

ปวดทอง  สับสน  โคมาและชัก นอกจากนี้ไนไตรตอาจทาํใหปวดศรีษะ หนาแดง วิงเวียน ความดันเลือด

ต่ํา  ลมฟุบ  เมทฮีโมโกลบินนิเมียมักเกิดขึ้นบอยและอาจถูกบงชี้จากเลือดมีสีชอกโกแลตเขม (ดหูัวขอที่ 
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3.2.2) เมทฮีโมโกลบินในเลือดสามารถวัดไดแตไมเสถียร และใชกับตัวอยางที่เก็บคางไวจะใหผลไม

นาเชื่อถือ การรักษาตามอาการและพยุงอาการ ความเขมขนของไนไตรตในปสสาวะ 10 มิลลิกรัม/ลิตร  

หรือสงูกวามีรายงานในผูที่ตาย   

 
6.77 ไนโตรเบนซีน (Nitrobenzene) 

ไนโตรเบนซนี (ไนโตรเบนซอล (Nitrobenzal) ; C6H5NO2 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 123) มีลักษณะ

กล่ินของ bitter almonds ใชในการผลิตอะนิลีน ใชเปนตวัทําละลายสําหรับเซลลูโลสอีเทอร  ในน้ํายาขัด

โลหะและขดัรองเทา  น้ําหอม สียอม สบู และใชเปนตัวกลางในการสังเคราะห  พิษเฉียบพลันของไนโต

รเบนซีนคลายกับอะนิลีนมาก อาจเปนเพราะวามีเมทาบอลิกที่กลับกันไปมา  ไนโตรเบนซนีถูกเมทา

บอไลซเปนพารา-อะมิโนฟนอล และเอ็น-อะซิทิล-พาราอะมิโนฟนอล (พาราเซตามอล) ซึ่งทัง้สองถูกขับ

ออกทางปสสาวะ เปนซัลเฟตและกลูคิวโรไนดคอนจูเกชั่น  ในการไฮโดรไลซีสปสสาวะจะได พารา-อะมิ

โนฟนอล และสามารถตรวจวิเคราะหไดโดยวิธีทดสอบออรโธ-ครีซอล/แอมโมเนีย  

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ  วิธีวิเคราะหออรโธ-ครีซอล/แอมโมเนีย   ดูเรื่องพาราเซตามอล (หัวขอที่ 

6.8.3)  

 

ผลวิเคราะห 

สีน้ําเงินเขมเกิดขึ้นทนัทีแสดงวามีพารา-อะมิโนฟนอล  สารเมทาบอไลตของพาราเซตามอล (และ

ของฟนาเซตนิ) ใหพารา-อะมิโนฟนอลในการไฮโดรไลซสีดวย ซึ่งจะรบกวนการทดสอบเอทิลลีนไดอะมนี 

(จากอะมิโนฟลลีน ตัวอยางเชน ดหูัวขอที่ 6.105) จะใหสีเขียวกับวิธีทดสอบนี ้ 

 

ความไวของวิธี 

พาราอะมิโนฟนอล 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

ความเปนพิษของไนโตรเบนซีนอาจเกิดจากการสูดดมหรือดดูซมึทางผิวหนัง รวมทั้งจากการกิน

ดวย   อาการเกิดขึ้นภายใน 1-3 ชั่วโมงของการไดรับและมีอาการสับสน   คลื่นไส   อาเจียนและทองรวง 

มีอาการชัก โคมา ในกรณทีี่รนุแรงตับไตจะถูกทําลาย การเกิดฮีโมไลซีสทําใหปสสาวะมีสีแดง (สีไวน) 

และเมทฮีโมโกลบินนีเมีย (เลือดมีสชีอกโกแลตเขม) ซึ่งเปนลักษณะอาการพิษของไนโตรเบนซีน 

เหมือนกับอะนิลีน (ดูหัวขอที่ 3.2.2) 
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เมทฮีโมโกลบินในเลือดสามารถวัดไดแตไมเสถียร และใชกับตัวอยางที่เก็บคางไวจะใหผลไม

นาเชื่อถือ  อยางไรก็ตามการทดสอบการทํางานของตับและไตเปนสิง่จําเปน   การรกัษาอาจรวมใหเมทิล

ลีนบูลเขาหลอดเลือดดํา  แตหามใชในคนไขที่ขาดกลูโคส-6-ฟอสเฟตดิไฮโดรจิเนส เนื่องจากมีความ

เสี่ยงทําใหการเกิดฮีโมไลซีสสูง  
6.78 นอรทริพไทลีน  (Nortriptyline) 

3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo [a,d] cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-propylamine ; 

C19H21N ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ  263 

นอรทริพไทลีนเปนเอ็น-ดิเมทิลเลทเตตเมทาบอไลตของอะมิทริพไทลนีและเปนไตรไซคลิกแอนตีด้ิ

เพรสแซนตในตัวของมันเองดวย 

การตรวจหานอรทริพไทลีนไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย  แตสารประกอบนี้และไตรไซคลิก 

แอนตีด้ีเพรสแซนตอื่นๆ สามารถตรวจวิเคราะหและตรวจเอกลักษณไดงายๆ โดยใชทินเลเยอรโครมา

โตกราฟ โดยการสกัดตัวอยางปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุใน

สภาวะเปนเบสดวยตัวทําละลาย 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

ความเปนพิษเฉียบพลันของนอรทริพไทลีนและไตรไซคลิกแอนตี้ดิเพรสแซนตอืน่ๆ   อาจทําให

มานตาขยาย  ความดนัเลือดต่ํา  อุณหภูมิรางกายลดลง หัวใจเตนผดิจังหวะ  การหายใจถูกกด  โคมา 

ชักและหัวใจหายใจหยุด การกักคั่งปสสาวะ ในกรณีเกิดพิษของสารประกอบเหลานี้  อาจทาํใหได

ตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหชากวาปกติ 

โดยทั่วไปรักษาตามอาการและพยุงอาการ     หลีกเลี่ยงการใชยาตานการเตนไมเปนจังหวะของ

หัวใจ การทําใหเปนดางบางครั้งใชโซเดียมไบคารบอเนต ปกติการวิเคราะหปริมาณในเลือดไมจําเปนตอ

การรักษา 

 
6.79 สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวออรกาโนคลอรีน  (Organochlorine pesticides) 

สารประกอบเหลานีค้ือ คลอริเนตเตตไฮโดรคารบอน  ซึง่มีสูตรโครงสรางหลากหลาย  บางชนดิที่

พบบอยไดแสดงไวในตารางที่ 31  นอกจากนี้เบนซิล เฮกซะคลอไรด (บี เอช ซ)ี   เปนการผสมของเฮกซะ

คลอโรไซโคลเฮกเซนหลายๆ ไอโซเมอร 
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สารประกอบเหลานี ้   โดยทั่วไปใชเปนสารกําจัดแมลงในหลายประเทศและคงทนในสิ่งแวดลอม 

อัลดรนิ   ดิลดรินและเอน็ดริน   (ขนาดกินตายเฉียบพลันในผูใหญประมาณ 5 กรัม)  มีพิษมากกวาลิน

เดนและดดีที ี(ขนาดกินตายประมาณ 30 กรัม)  

การตรวจวิเคราะหของสารประกอบเหลานีไ้มมีวิธีวิเคราะหอยางงายที่นาเชื่อถือได แตการ

วิเคราะหเชิงคุณภาพสามารถทําไดโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟฟของตัวอยางที่สกัดดวยตัวทํา

ละลาย 
 

ตาราง 31    สารกําจัดแมลงออรกาโนคลอรีนบางชนิด 
 

สารประกอบ ชื่อทางเคมี มวลโมเลกุลสัมพัทธ 

Aldrin 

   (HHDN) 

Chlordane 

 

DDT 

 

Dieldrin 

   (HEOD) 

 

Endrin 

 

 

Hepatachlor 

 

Lindane 

   (γ-HCH) 

1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a - 

hexahydro-1,4 : 5,8-di-methanonaphthalene 

1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a- 

hexahydro-4,7,methanoindene 

Principally1,1,1-trichloro -2,2-bis (4-chlorophenyl) 

ethane 

1,2,3,4,10,10,-Hexachloro-6,7-epoxy-

1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo -1,4 -endo-5,8- 

dimethanonaphthalene 

1,2,3,4,10,10-Hexachloro -6,7 -epoxy - 

1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo-1,4-endo-5,8- 

dimethanonaphthalene 

1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro- 

4,7-methanoindene 

1α,2α,3β,4α,5α,6β-Hexachlorocyclohexane 

365 

 

410 

 

355 

 

381 

 

 

381 

 

 

373 

 

291 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. ปโตรเลียมอีเทอร (สวนที่มีจุดเดือด 40-60 °ซ  ) 
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2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (กรัม/ลิตร) 

3. โซเดียมซัลเฟต (แอนไฮดรัส) 

4. สารละลายโปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต (0.1 โมล/ลิตร) 

5. 2-อะมิโนเอทานอล (เอทาโนลามีน) 

6. น้ํายาซิลเวอรไนเตรต   สารละลายซิลเวอรไนเตรต (0.1 โมล/ลิตร) : กรดไนตริกเขมขน (ความ

หนาแนนสัมพัทธ 1.42)  (10 : 1) 

7. เพลตทินเลเยอรโครมาโตกราฟชนิดเคลือบซิลิกาเจล (5 x 20 เซนติเมตร   ขนาดผงเฉลี่ย 20 

ไมโครเมตร  ด ูหัวขอที่ 4.4.1) 

 

สารมาตรฐาน 

อัลดรนิ  ลินเดน  ไดโคเฟนและเฮปตาคลอ  (ทั้งหมด 1 กรัม/ลิตร) ในเมทานอล 

 

วิธีวิเคราะห 

1. สกัดตัวอยาง 10 มิลลิลิตร  ดวยปโตรเลียมอีเทอร 5 มิลลิลิตร  เปนเวลา 5 นาที โดยใช rotary-mixer 

2. ตั้งทิ้งไว 5 นาที นําชั้นบน (ชั้นอีเทอร) เก็บไว  และสกัดครั้งที่ 2 ดวยปโตรเลียมอีเทอร 5 มิลลิลิตร 

3. รวมอีเทอรที่สกัดได แลวลางดวย 5 มิลลิลิตร  ของสวนของ 

  (ก) น้ําบริสุทธิ ์

  (ข) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 

  (ค) น้ําบริสุทธิ ์

4. กรองสวนทีส่กัดไดดวยกระดาษกรอง  ใสในหลอดทดลองสะอาดทําใหแหงบนโซเดียมซัลเฟตประ

มาณ  5 กรัม  และระเหยแหงโดยใชอากาศอัดหรือไนโตรเจนชวยเปา 

 

ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ 

1. เติมสารละลายของเมทานอล 100 ไมโครลิตร  และ spot 20 ไมโครลิตร  ลงในชองทีห่นึง่บนเพลต 

2. spot สารมาตรฐานผสมลงบนชองที่สอง 

3. แชโครมาโตแกรม (ระยะ 10 เซนติเมตร) ในไซโคลเฮกเซน (โถอิ่มตวั ดูหัวขอที่ 4.4.3) และตั้งทิง้ไวให

แหง 

4. พนดวยสารละลายโปแตสเซียมเปอรมังกาเนตบนเพลต  และพนบางๆ ดวย  2-อะมิโนเอทานอล  ทํา

ใหรอน (สวนมากใชตูอบ) 100 ° ซ. เปนเวลา 20 นาท ี

5. ทิ้งใหเย็น พนดวยน้ํายาซิลเวอรไนเตรต และนําไปอังภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่  254 นาโนเมตร 

เปนเวลา 15 นาท ี
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ผลวิเคราะห 

สารประกอบทีส่นใจจะให spot สีน้ําตาล/ดํา   การตรวจเอกลักษณโดยการเปรียบเทียบกับโครมา

โตแกรมของสารมาตรฐานดลิดรินและเอน็ดริน ไมสามารถวิเคราะหไดภายใตสภาวะเงื่อนไขที่ใช คา hRf 

โดยประมาณสําหรับสารประกอบอ่ืนที่เหลือไดใหไวดังนี ้

 ลินเดน  09 

 ไดโคเฟน 26 

 เฮปตาคลอ 34 

 อัลดรนิ 41 

 

ความไวของวิธี 

สารกําจัดศตัรพืูชและสัตวออรกาโนคลอรนี  2.5 มิลลิกรัม/ลิตร (อัลดรนิ 10 มิลลิกรัม/ลิตร) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

ลักษณะการเกิดพิษของสารกําจัดศตัรูพืชและสัตวออรกาโนคลอรีน  มีอาการอาเจียน ออนเพลีย 

และมีอาการชาตามแขนขาสวนปลาย หวาดวิตก ตืน่เตน ทองรวงและกลามเนื้อส่ัน ในกรณีทีร่นุแรงมี

อาการชักและกดการหายใจ  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.80  สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวออรกาโนฟอสฟอรัส  
เปนสารประกอบกลุมที่ใหญที่สุด   มีโครงสรางพ้ืนฐาน 4 แบบ ดงันี ้

ฟอสฟอโรไดไทโอเอต     ฟอสฟอโรไทโอเอต 

ฟอสฟอโรไทโอเลต           ฟอสเฟต 
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ขณะที ่  R   =  แอลคิล 

  X   =  โครงสรางหลากหลายชนดิ  

ตัวอยางของแตละกลุมไดใหไวในตารางที ่ 32  สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวออรกาโนฟอสฟอรัส 

บางชนดิใชเปนสารกําจัดวัชพืชและคอนขางไมมีพิษตอมนุษย อยางไรก็ตามสารกําจัดแมลงสวนมาก

รบกวนการสื่อประสาทโดยยับย้ังเอนไซมอะเซทิลโคลนีเอสเตอเรส 

คณุสมบตัินี้ใชเปนแนวทางในการตรวจยืนยันผลที่ไดอธบิายขางใตนี ้ สารกําจัดศตัรูพืชและสัตว 

ออรกาโนฟอสเฟต มักมีกลิ่นฉุน (ของกระเทียม) และคุณสมบัตินี้สามารถชวยบงชี้ในการวินิจฉัย 

สารประกอบเหลานี้สวนมากถูกไฮโดรไลซในสารละลายที่เปนดาง ขณะทีบ่างชนดิ (ยกตัวอยาง

เชน อะซนิฟอส-เมทิล  ไดอะซินอนและมาลาไทออน ไมเสถียรในกรด ดวยเหตุผลนี้การปรับความเปน

กรดเบสตัวอยางสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารหรือวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุใหไดประมาณ 7 กอนที่จะ

วิเคราะหเปนสิ่งสําคญั 
 

ตารางท่ี 32   สารเคมีกําจดัศัตรูพืชและสัตว ออรกาโนฟอสฟอรัส บางชนิด 
 

สารประกอบ ชื่อทางเคมี มวลโมเลกุลสัมพัทธ 

Malathion 

 

Parathion 

Omethoate 

 

Mevinphos 

Diethyl-2-(dimethoxyphosphinothioylthio) 

succinate 

0,0-Diethyl-0-4-nitrophenylphosphorothioate 

0,0-Dimethyl-s-

methylcarbamoylmethylphosphorothioate 

2-Methoxycarbonyl-1-methylvinyldimethyl-

phosphate 

330 

 

291 
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224 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. โซเดียมไบคารบอเนต (ของแหง) 

2. ไซโคลเฮกเซน  :  อะซิโตน  :  คลอโรฟอรม  (70 : 25 : 5) 

3. อะซิโตน  : เตตราเอทิลลีนเพนตามีน    (9 : 1)   
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4. 4-(พารา-ไนโตรเบนซิล ไพรีดนี (20 กรัม/ลิตร)  ในอะซิโตน : เตตราเอทิลีนเพนตามีน (9:1) 

5. เพลตทินเลเยอรโครมาโตกราฟชนิดเคลือบซิลิกาเจล   (5 x 20 เซนตเิมตร  ขนาดผงเฉลี่ย 20 

ไมโครเมตร   ดูหัวขอที ่4.4.1) 

 

สารมาตรฐาน 

ไดเมทโทเอท   เมทดิาไทออน  ไดออกซาไทออนและคลอไพริฟอส (ทั้งหมด 1 กรัม/ลิตร) ในเมทานอล 
 

วิธีวิเคราะห 

1. ถาจําเปนใหปรับ pH ของตัวอยาง 10 มิลลิลิตร  ใหไดประมาณ 7 อยางระมัดระวังดวยการเตมิ

โซเดียมไบคารบอเนต 

2. สกัดตัวอยาง 10 มิลลิลิตร  ดวยเมทิลเทอเชียร-ีบิวทิลอีเทอร 5 มิลลิลิตร  เปนเวลา 5 นาที โดยใช  

rotary mix 

3. ตั้งทิ้งไว 5 นาที นําชั้นบน (ชั้นอีเทอร) เก็บไว  แลวสกัดอีกครัง้ดวยเมทิล-เทอเชียลร-ีบิวทิลอีเทอร 5 

มิลลิลิตร  เปนครั้งที่ 2 

4. รวมสวนที่สกัดไดกรองดวยกระดาษกรองลงในหลอดทดลองที่สะอาด   ระเหยใหแหงภายใตอากาศ

อัดหรือไนโตรเจนชวยเปา 
 

ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ 

1. ละลายกลับสวนสกัดดวยเมทานอล 10 ไมโครลติร และspot 20 ไมโครลติร  ลงในชองที่ทํา

เครื่องหมายไวบนเพลต 

2. spot สารมาตรฐานผสม 10 ไมโครลิตร  ลงในชองที ่2 

3. แชโครมาโตแกรม (ระยะ 10 เซนติเมตร) ในไซโคลเฮกเซน : อะซิโตน : คลอโรฟอรม (โถอิ่มตัว ดูหัวขอ

ที่ 4.4.3) และปลอยทิ้งไวใหแหง 

4. พนดวยสารละลาย 4-(พารา-ไนโตรเบนซิล) ไพรีดนี  บนเพลตและใหความรอน  สวนมากใชตูอบที่ 

100 °ซ  เปนเวลา 30 นาท ี

5. ทิ้งไวใหเย็นแลวพนดวย อะซิโตน : เตตราเอทิลีนเพนตามีน (9 : 1)  
 

ผลวิเคราะห 

สารประกอบทีส่นใจนี้จะให spot สีมวงบนพื้นสีน้ําตาลออน คา hRf  โดยประมาณ ไดใหไวดงันี ้

  ไดเมโทเอท   11 

  เมทดิาไทออน   40 

  มาลาไทออน   42 
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  ไดออกซาไทออน  47 

  โพรเพแทมฟอส   49 

  โบรโมฟอส   54 

  คลอไพริฟอส   58 

ความไวของวิธี 

สารกําจัดศตัรพืูชและสัตวออรกาโนฟอสฟอรัส  5 มิลลิกรัม/ลิตร  

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  พลาสมาหรือซรีัม  ดูเรื่องโคลนีเอสเตอเรส  (ดู หัวขอที่ 6.30) 

 

ผลวิเคราะห 

ถามีสารยับย้ังอะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสบงชี้ไดโดยเกิดสีเหลืองในหลอดควบคุม ซึ่งมีสีเขมกวา

หลอดทดลอง ถาสีในหลอดที่มีพราลิดอกซิมมีสีเหมือนหลอดควบคุม ซึ่งเปนการตรวจยืนยันผลวามีสาร

ยับย้ังอะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในตัวอยางและที่แนนอนที่สุด  สารยับย้ังอะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสชนิด

อื่น เชนสารกําจัดศตัรูพืชและสัตวคารบาเมตหลายชนิดใหผลบวกกับวิธีทดสอบนีด้วย 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวออรกาโนฟอสฟอรัส  อาจทําใหมีการคัดหล่ังในหลอดลม 

หายใจลําบาก มีน้ําลายมาก คล่ืนไส กลามเนื้อออนแรง ในที่สดุเกิดอมัพาต    การวัดโคลนีเอสเตอเรส

แอคติวิตี้ในเมด็เลือดแดง (ดหูัวขอที่ 3.1.5) เปนวิธีใชในการประเมนิการเกิดพิษอยางรุนแรงจาก

สารประกอบของกลุมนี้ การรักษาตามอาการและพยุงอาการและอาจรวมถึงการใหอะโทรพีนและพราลิ

ดอกซิม (ดูตารางที ่4) 

 
6.81  ออรฟนาดรีน (Orphenadrine) 

N,N-Dimethyl-2-(2-methylbenzylhydryloxy)ethylamine; C18H23NO; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 

269 
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ออรฟนาดรีนเปนสารตานโคลิเนอรจิคใชในการรักษาโรคพารกินสัน  ถาไดรับโดยการกินจะถูกขับ

ออกทางปสสาวะถึง 60% ภายใน 3 วัน   ขบวนการเมทาบอลิซึมโดยปฏิกิริยาเอ็น-ดีเมทิลเลชั่น  จะได

เอ็น- เดสเมทิลออรฟนาดรีน และเอ็น,เอ็น-ไดเดสเมทิลออรฟนาดรีน   และโดยปฏกิิริยาเอ็น-ออกซิเดชั่น

จะไดออรฟนาดรีน เอ็น-ออกไซด และสารจากกระบวนการอื่นดวย ปริมาณของออรฟนาดรีนที่ทําใหตาย

ในผูใหญ ประมาณ 2-4 กรัม 

การตรวจหาออรฟนาดรีนไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย แตสามารถตรวจวิเคราะหและหา

เอกลักษณดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยใชตัวทําละลายสกัดจากตัวอยางปสสาวะ ส่ิงบรรจุใน

กระเพาะอาหารหรือวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุในสภาวะที่เปนเบส (ดู หัวขอที่ 5.2.3) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของออรฟนาดรีนอาจทําใหเกิดอาการปากแหง  คล่ืนไส  อาเจียน หัวใจเตนเร็ว

ผิดปกติ  ไขสูง วิงเวียน ไวตอส่ิงเรา สับสน ประสาทหลอนและชัก   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
 

6.82  ออกซาเลต (Oxalates) 
ออกซาเลตใชเปนตัวฟอกขาวและทาํความสะอาด  สารขัดมันกับโลหะและสารปองกันสนิม  กรด

ออกซาลิก ((COOH)2.2H2O ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 126)   พบในพืชหลายชนิด ในใบของพืชผักพื้นบาน

จําพวก rhubarb และพบความเขมขนคอนขางสูงพืชตระกูล dock (Polygonaceae)   ขนาดของกรด

ออกซาเลตที่ทาํใหตายไดในผูใหญประมาณ  10 กรัม กรดออกซาเลตยังเปนเมทาบอไลตหลักที่เปนพิษ

ของเอทิลีนไกลคอล 

 

วิธีทดสอบเชงิคณุภาพ 

ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ  สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายแคลเซียมคลอไรด (100 กรัม/ลิตร) 

2. สารละลายกรดอะซติิก (300 มิลลิลิตร/ลิตร) 

3. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก(2 โมล/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1.  ผสมสารละลายแคลเซียมคลอไรด 1 มิลลิลิตร  กับสารละลายทดสอบที่ใส  2 มิลลิลิตร 

2.  ถามีตะกอนเกิดขึ้น   เติมกรดอะซิติก  1 มิลลิลิตร 
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3.  ถายังคงมตีะกอนเหลืออยู  ทําการปนแยกดวยเครื่องหมนุเหว่ียง   แลวเติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 

    1 มิลลิลิตร  

 

 

 

ผลวิเคราะห 

ตะกอนสีขาวไมละลายในสารละลายกรดอะซิติกแสดงวามี ออกซาเลต  ฟลูออไรดหรือซัลเฟต  

ถาตะกอนที่ถูกแยกในวิธีวิเคราะหของกรดไฮโดรคลอรกิเจือจางขั้นตอนที ่ 3 ละลาย  แสดงวามีออกซา

เลต 

 

ความไวของวิธี 

ออกซาเลต  250 มิลลิกรัม/ลิตร  

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
1. ตัวอยางท่ีใชคือ ตะกอนจากวิธทีดสอบเชิงคุณภาพ 
 

น้ํายาและสารเคม ี

1. ยูเรีย (ของแข็ง) 

2. กรดไทโอบาบิทูริก  (ของแข็ง) (ไมใช thiopental –ด ูหัวขอที่ 6.9) 

 

วิธีวิเคราะห 

1.  ลางตะกอนดวยน้ําบริสทุธิ์ 2 ครัง้ ตามดวยอะซิโตน  แลวทําใหแหงที่อณุหภูมิหอง 

2. นําตะกอนใสหลอดทดลองขนาดเล็กที่มีเมทานอล  50 ไมโครลิตร แลวเติมยูเรียประมาณ 20 

มิลลิกรัม   และกรดไทโอบาบิทูริก  200 มิลลิกรัม 

3.  ผสมใหเขากันและทําใหรอนอยางชา ๆ บนตะเกียงขนาดเล็กที่มีอุณหภูมิ  140-160  °ซ 

 

ผลวิเคราะห 

เกิดสีสม-แดงสดอยางรวดเร็วและสามารถละลายในเมทานอลเปนการยืนยันวามีออกซาเลต 

 

ความไวของวิธี 

ออกซาเลต 250 มิลลิกรัม/ลิตร 
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2. ตัวอยางท่ีใชคือ  ส่ิงบรรจใุนกระเพาะอาหารและวตัถุอ่ืนที่พบในที่เกิดเหต ุ 
 

น้ํายาและสารเคม ี

1.  แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) 

2.  กรดไทโอบาบิทูริก (ของแข็ง) (ไมใช thiopental -ดูหัวขอที่ 6.9) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ผสมสารละลายที่ทดสอบ 50 ไมโครลิตร  กับแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน 100 ไมโครลติร ใน

หลอดทดลองขนาดเล็กและระเหยใหแหงอยางระมัดระวังดวยตะเกียงขนาดเล็ก  

2  เติมกรดไทโอบาบิทูริก 200 มิลลิกรัม  ทาํใหรอนอีกครัง้หนึ่งอยางชา ๆ ที่อณุหภูมิ 140-160 °ซ 

 

ผลวิเคราะห 

เกิดสีสม-แดงสดอยางรวดเร็วและสามารถละลายในเมทานอล เปนการยืนยันวามีออกซาเลต 

 

ความไวของวิธี 

ออกซาเลต 250  มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

เมื่อกินออกซาเลตจะทําใหเกิดการระคายเคืองทางเดนิอาหาร  นอกจากนี้จะไปดงึแคลเซียมมา

จับไวทําใหเกิดภาวะแคลเซยีมในเลือดต่ํา กลามเนื้อกระตุกและในทีสุ่ดเกิดการชักเกร็ง ปวดบริเวณเอว  

ไตลมเหลวแบบเฉียบพลันและหัวใจหยุดเตน  อาจพบผลึกในปสสาวะชวยในการวินิจฉัย (ดหูัวขอที่ 

5.2.1) การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 

6.83  พาราเซตามอล (Paracetamol ) 

Acetaminophen ;  N-acetyl-p-aminophenol;C8H9NO2 : มวลโมเลกุลสัมพัทธ 151 
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พาราเซตามอลเปนยาบรรเทาปวดและบางครั้งมักใชรวมกับยาอื่น เชน เดกซโตรโพรพอกซีฟน ตัว

มันเองเปนเมทาบอไลตของฟนาซีตินและเบโนริเลต  (benorilate)  และตัวของมนัเองสวนใหญถูกเมทา

บอไลซโดยคอนจูเกชั่นกับกรดกลูคิวโรนิกและซัลเฟต กอนขับออกมากับปสสาวะ 

การไฮโดรไลซสีกลูโคลูโรเนต และซัลเฟต คอนจูเกต โดยใชกรดไฮโดรคลอริกเขมขนจะให พารา-

อะมิโนฟนอล ซึ่งสามารถคอนจเูกตกับออรโธ-ครีซอล  เกิดมีสีเขม ใชเปนวิธีทดสอบเชิงคณุภาพที่มี

ความไว วิธีการตกตะกอนโปรตีนในกรดไตรคลอโรอะซติกิและทําปฏิกิริยากับกรดไนตรัส โดยวัดอนุพันธ

ของไนเตรตดวยวิธีสเปกโตรโฟโตมตีรี  ซึ่งเปนวิธีเฉพาะเจาะจงในการวิเคราะหพาราเซตามอลในพลา

สมา 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นทีพ่บในที่เกิดเหต ุ

 
น้ํายาและสารเคมี 
1. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน  (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18) 

2. สารละลายออรโธ-ครีซอล  (10 กรัม/ลิตร) 

3. สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด  (4 โมล/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไฮโดรคลอริก  0.5 มิลลิลิตร  ในตัวอยาง 0.5 มิลลิลิตร   ตมนาน 10 นาที ทิ้งใหเย็น 

2. เติมสารละลาย ออรโธ-ครีซอล 1 มิลลิลิตร  ลงในสารละลายที่ถูกไฮโดรไลซ  0.2 มิลลิลิตร 

3.  เติมสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด  2  มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน นาน 5 วินาที 

 

ผลวิเคราะห 

เกิดสีน้ําเงนิเขมทันทีแสดงวามีพาราเซตามอล วิธีทดสอบวิธีนี้มีความไวสูงและสามารถตรวจ

วิเคราะหไดในขนาดที่ใชรักษาดวยพาราเซตามอล  24-48 ชั่วโมงตอมา 

เฉพาะกลุมอะโรมาติกเอมนี เชน  อะนิลีน ใหพารา-อะมิโนฟนอลในปสสาวะดวยหลังจาก

ไฮโดรไลซีสแลว ซึ่งจะรบกวนวิธีทดสอบนี ้สวนเอทิลลนีไดอะมนี (จากอะมิโนฟลลีน ยกตัวอยาง ดหูัวขอ

ที่ 6.105) จะใหสีเขียวกับวิธีทดสอบนี ้
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ความไวของวิธี 

พารา-อะมิโนฟนอล 1  มิลลิกรัม/ลิตร 
 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื พลาสมา หรือ ซรีัม 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก    (100 กรัม/ลิตร) 

2. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ(6 โมล/ลิตร) 

3. สารละลายโซเดียมไนไตรต (100 กรัม/ลิตร  เตรียมใหมทกุครั้ง) 

4. สารละลายแอมโมเนียมซัลฟาเมต (150 กรัม/ลิตร) 

5. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ( 6 โมล/ลิตร) 

 

สารมาตรฐาน 

เตรียมสารละลายของพาราเซตามอลทีมี่ความเขมขน   0,50,100,200 และ 400 มิลลิกรัม/ลิตร 

ในพลาสมาแบลงค สารละลายนี้ไมเสถียรถึงแมจะเก็บที่ 4 °ซ  ฉะนั้นตองเตรียมใหมทุกสัปดาห  หรือ

เก็บที่ -20 °ซ 

 

วิธีวิเคราะห 

1.  เติมกรดไตรคลอโรอะซติกิ 2 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางหรือสารมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน

และนําไปปนแยกเปนเวลา 5 นาท ี

2. นําหลอดทดลองใหมมาเติมโซเดียมไนไตรต  2 มิลลิลิตร เตมิกรดไฮโดรคลอริก 1 มิลลิลิตร ผสมให

เขากัน  ขอควรระวัง – อาจเกิดควันสีนํ้าตาลของไนโตรเจน ไดออกไซด 

3.  นําของเหลวสวนบนจากขอ 1 มา 2 มิลลิลิตร เติมลงในสารละลายผสมในขอ 2 ผสมใหเขากัน ตัง้ทิ้ง

ไวที่อุณหภูมิหอง 2-3 นาที 

4. เตมิสารละลายแอมโมเนยีมซัลฟาเมต 2 มิลลิลิตร ทลีะหยดเพื่อกําจัดกรดไนตรัสที่มากเกิน ขอควร

ระวัง-การเกิดฟองอยางรุนแรง 

5.  เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  2 มิลลิลิตร  vortex-mix เพื่อกําจัดฟองอากาศ  นําไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสงที ่450 นาโนเมตร   เทียบกับพลาสมาแบลงค  (ดูหัวขอที่ 4.5.2) 
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ผลวิเคราะห 

คํานวณความเขมขนของพาราเซตามอลในพลาสมา โดยเทียบกับผลที่ไดจากสารละลาย

มาตรฐาน     เมทาบอไลตของพาราเซตามอลไมรบกวนผลการตรวจวิเคราะห แตวิธีนี้จะใชประโยชนได

เฉพาะกรณีทีกิ่นพาราเซตามอลเขาไปภายใน 4-24 ชัว่โมง และขดีจํากัดความไว (ปกติ 50 มิลลิกรัม/

ลิตร) อาจเปน 100 มิลลิกรัม/ลิตร หรือมากกวาในกรณีทีต่รวจยูรีมิกซีรมั  (uraemic sera) 

กรดซาลิไซลิกจะรบกวนการตรวจวิเคราะหเล็กนอย   ซาลิไซเลตที่มคีวามเขมขน 1 กรัม/ลิตร จะ

ใหผลมีพาราเซตามอลความเขมขน 50 มิลลิกรัม/ลิตร   อยางไรก็ตาม 4-อะมิโนซาลิไซลิกเอซิก   จะ

เกิดปฏิกิริยาอยางแรง (100  มิลลิกรัม/ลิตร)    จะใหผลมีพาราเซตามอลความเขมขน 320 มิลลิกรัม/

ลิตร)  ลีโวโดปาจะรบกวนการตรวจวิเคราะหดวย และตัวอยางที่มีการปนเปอนของเฮพารินที่เปนเมือก

หรือสารอื่นทีมี่สารกันบูดประเภท ออรโธ-ครีซอล อยู สามารถใหผลลวงไดอยางสูง 

 

 

ความไวของวิธี 

พาราเซตามอล  50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับพาราเซตามอลเกินขนาดจะมีอาการเพียงเล็กนอยเชน  คลืน่ไสและอาเจียน อาจเกิดขึ้น

ในชวงแรก แตกรณีรนุแรงอาจทําใหถึงตายได การกินตดิตอกันหลาย ๆ วันอาจทําใหตับถูกทําลาย  

ผูปวยบางรายไตถูกทําลายดวย   การรักษาโดยใหเมไทโอนีน (methioine) หรืออะซิทลิซีสเทอีน (เอ็น-อะ

ซิทิลซีสเทอีน) สามารถปองกันการทําลายดังกลาวได  ถาใหภายใน 12-15 ชั่วโมง หลังจากไดรับพาราเซ

ตามอลเกินขนาด  (ดตูารางที่ 6 หนา 12) 
 

รูปท่ี 12 การประเมินผลพาราเซตามอลในพลามา 
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เมื่อความเขมขนในพลาสมาอยูเหนือเสน แสดงวาตองรักษาดวยเมไทโอนีนหรืออะซิทิลซีสเทอีน ผลที่ไดจากกินภายใน 

4 ช่ัวโมง ไมนาเชื่อถือและการใชผลนั้นตองระมัดระวังเพราะการดูดซึมอาจยังไมสมบูรณ 
 

ตัวบงชี้วาตับถูกทําลาย เชน โปรทอมบนิไทม (ดูหัวขอที่ 3.2.1) อาจผิดปกตทิี่ 12-36 ชั่วโมง การ

หาความเขมขนพาราเซตามอลในพลาสมา มีความสําคญัมากไมเพียงแตใชในการวินิจฉัย แตยังใชใน

การประเมนิการรักษาในดานการปองกัน อยางไรก็ตามวิธีทดสอบเชิงคณุภาพในตัวอยางปสสาวะที่ให

ไว สามารถใชไดในกรณีทีส่งสัยวากินพาราเซตามอล โดยเฉพาะในผูปวยที่กินมาแลว  24 ชั่วโมงหรือ

มากกวา 

 
6.84 พาราควอท (Paraquat) 

1,1’-Dimethyl-4,4  -bipyridylium ion; C12H14N2 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 186 

 

พาราควอทนยิมใชเปนสารกําจัดวัชพืชประเภทสัมผัสกันอยางกวางขวาง และอาจมีสูตรที่สัมพันธ

กับสารกําจัดวัชพืชไดควอท พาราควอทมักพบในรูปไดคลอไรด และมีความเปนพษิสูงมาก ขนาดทีท่ําให

ตายในผูใหญอาจเพียงแค  4 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนึง่กิโลกรัม   พาราควอทและไดควอทจะเกิดสารที่

มีสีเขมกับโซเดียมไดไทโอไนท   และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนีจ้ะใชเปนหลักในการทดสอบ 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ
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น้ํายาและสารเคม ี

1. โซเดียมไดไทโอไนต (ของแข็ง เก็บในตูดูดความชื้น) 

2. สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (2 โมล/ลิตร) 

3. ปสสาวะแบลงค 

4. ปสสาวะที่มีพาราควอทไอออน (10 มิลลิกรัม/ลิตร) ขอควรระวัง  พาราควอทเปนสารมีพิษ
รายแรง และอาจดูดซึมผานผิวหนังได 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 0.5 มิลลิลิตร ลงไปในแตละหลอดทดลองที่มีสารละลาย

ทดสอบ 1 มิลลิลิตร แบลงคและปสสาวะที่มีสารมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร 

2. เติมโซเดียมไดไทโอไนตประมาณ 20 มิลลิกรัม ลงไปในแตละหลอดทดสอบและผสมใหเขากัน 

3. ถามีสีเกิดขึ้นในสารละลายทดสอบ ใหเขยาเปนเวลาหลายๆ นาที 
 

ผลวิเคราะห 

ถามีสีน้ําเงิน/น้ําเงินดําแสดงวามีพาราควอท  สารกําจัดวัชพืชไดควอทใหสีเหลืองเขียว แตสารนี้

ไมรบกวนผลของพาราควอท สีที่เกิดขึน้จะจางลงถาเขยาตดิตอกัน การยืนยันวามีพาราควอท/ไดควอท 

สามารถทําไดโดยเตมิโซเดียมไดไทโอไนต  จะเกิดสีกลับมาเหมือนครั้งแรก 

 

ความไวของวิธี 

พาราควอท 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับพาราควอท ทําใหเกดิแผลไหมในปาก  หลอดอาหาร  ชองทอง  รวมกับเกิดแผลที่รมิ

ฝปาก ลิ้น และคอหอย หลงัจากพาราควอทดดูซมึในปริมาณมาก ผูปวยจะตายอยางรวดเร็ว เนื่องจาก

อวัยวะตางๆ ทํางานลมเหลว การดูดซมึของขนาดที่ไดรบัต่ํากวา อาจทําใหเกิดพังผดืที่ปอด  ซึ่งในที่สุด

เปนสาเหตุทําใหตายจากการหายใจลมเหลว กลามเนื้อหัวใจและไตลมเหลวอาจเกิดขึ้นดวย  การรักษา

ตามอาการและพยุงอาการ  การลดการดดูซึม (โดยใหกิน Fuller’s earth หรือ ถานกัมมันต) หรือเพ่ิมการ

กําจัดออกของพาราควอท (โดยทําการชําระเลือดผานเยือ่บุไตเทียม) ดเูหมือนไมไดผล 

การตรวจวิเคราะหใชในการประเมนิการวินิฉัยอาการของโรคในผูปวยที่มคีวามเสี่ยงจากการเกิด 

พังผืดทีป่อด ผลจากการวิเคราะหตัวอยางปสสาวะที่ใหผลบวกปริมาณมากหลังจากการกินเขาไป

มากกวา 24 ชั่วโมง แสดงถึงอาการทีไ่มดี การตรวจความเขมขนของพาราควอทในพลาสมาใชเปน
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แนวทางในการวินิจฉัย วิธีที่ใหผลนาเชื่อถือคือเรดิโออมิมูโนแอสเสยหรือ high-performance liquid 

chromatography 

 
6.85 เพนตะคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol) 

PCP; C6HCl5O; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 266 

เพนตะคลอโรฟนอลนิยมใชเปนยาถนอมเนื้อไม ยาฆาเชื้อโรคและสารกําจัดวัชพืชประเภทสัมผัส  

เพนตะคลอโรฟนอลเกิดออกซิเดทีฟฟอสฟอรีเลชั่นแบบไมควบคู และการเกิดพิษอาจเกิดขึ้นจากการ

สัมผัส  จากการประกอบอาชีพและจากการกิน  ซึ่งไมเหมือนกับสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวชนดิไดไนโตร

ฟนอล ซึ่งจะไมมีสีเหลืองที่ผิวหนงั แตเพนตะคลอโรฟนอลจะมีกลิ่นเฉพาะของฟนอลอาจชวยในการ

วินิจฉัยได 
 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ   

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ( 2 โมล/ลิตร) 

2. กรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ  1.83) 

3. กรดไนตริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.40) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. นําตัวอยางมา 10 มิลลิลิตร เติมเอน็-บิวทิลอะซิเตต  20 มิลลิลติร ผสมใหเขากันนาน 5 นาที โดยใช 

rotary mixer  นําไปปนแยกเปนเวลา 5 นาท ี

2. นําสวนที่สกัดไดใสในหลอดที่สะอาด นําไประเหยจนแหงบนอางน้ํารอนที่เดือด  โดยใชอากาศอัดหรือ

ไนโตรเจนชวยเปา 

3. เติมกรดไนตรกิเขมขน 0.2 มิลลิลิตร ลงในสวนที่ไดจากขอ 2 นําไปใหความรอนบนอางน้ํารอนทีเ่ดือด 

เปนเวลา 30 วินาท ี
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4. ทิ้งใหเย็น  นาํสวนผสมที่ไดจากขอ  3 มา 0.1 มิลลิลิตร ใสลงไปในหลอดทดลองที่มีกรดซัลฟวริก

เขมขน  2 มิลลิลิตร 

5. เอาสวนที่เหลือจากขอ 3  เติมน้ํากลั่น 2 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  ทีละ

หยดจนกระทัง่ได pH  8 (โดยใชกระดาษอินดเิคเตอร) 

 

ผลวิเคราะห 

เพนตะคลอโรฟนอลจะใหสแีดงในขอที่ 3 และ 4   และใหสีมวง–น้ําตาลในขอที่ 5 ของวิธีวิเคราะห

สารจําพวกคลอริเนตเตดตัวอื่นๆ เชน เฮกซะคลอโรเฟน (hexachlorophane) ทําปฏิกิริยาวิธีทดสอบนี้

ดวย 

 

ความไวของวิธี 

เพนตะคลอโรฟนอล 1 กรัม/ลิตร 
 

การประเมินผลทางคลินิก 
การไดรับสัมผัสเพนตะคลอโรฟนอลอาจทาํใหเหงื่อออกมาก     ไขสูง   อัตราการหายใจเพิ่มข้ึน 

หัวใจเตนเร็วผิดปกต ิ   รายที่รนุแรงอาจเสียชีวิตได    พิษเฉียบพลันโดยทั่วไปเกิดขึ้นจากการดูดซึมทาง

ผิวหนังและปอด  การปองกันไมใหเกิดการดูดซมึไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนสิ่งสําคญัพอ ๆ กับการรักษาตาม

อาการและพยุงอาการ 

 
6.86 เปอรออกไซด (Peroxide)  

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen peroxide : H2O2) เปนสารออกซิไดซซิ่ง  ใชในการฟอกสี 

เปนสารฆาเชือ้ในเครื่องสําอาง และผลติภัณฑที่ใชในบานเรือนและในโรงงาน มักพบในรูปสารละลาย

คอนขางเจือจาง (60 มิลลิลิตร/ลิตร หรือ "20 ปริมาตร" ซึ่งหมายถึงของเหลว 1 ปริมาตร  สามารถให

ออกซิเจน  20 ปริมาตร) แตความเขมขนมากถึง 300 มิลลิลิตร/ลิตร ("100 ปริมาตร") ใชในอุตสาหกรรม 

โลหะเปอรออกไซดที่เปนของแข็ง เชน แบเรียมเปอรออกไซด (BaO2) และแมกนีเซียมเปอร

ออกไซด (MgO2) จัดเปนสารออกซิไดซซิ่งอยางแรง สารประกอบเหลานี้ใชในอตุสาหกรรมหลายชนิด

และปลอยไฮโดรเจนเปอรออกไซด เมื่อใชกับกรดเจือจาง สารอินทรียเปอรออกไซดบางชนดิใชเปนตัวเรง

ปฏิกิริยาในการผลติอีพอกซีเรซิน 

 
การทดสอบเชิงคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหาร และวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ
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น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (2 โมล/ลิตร) 

2. สารละลายโปแตสเซียมไดโครเมต (100 กรัม/ลิตร) 

3. สารละลายกรดซัลฟวริก (2 โมล/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ถาวัตถุที่สงสัยเปนของแข็ง ใหเตรียมตัวอยางอยางระมดัระวังใหมีลักษณะเปนแปงเปยก (ประมาณ 

1 กรัม)  โดยใชน้ํา เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจอืจางที่เย็นแลว 10 มิลลิลิตร 

2. เติมสารละลายทดสอบทีเ่ปนของเหลว 1  มิลลิลิตร  (หรอืสารละลายที่ทําใหเปนกรดในขอ 1) ลงใน

สารละลายโปแตสเซียมไดโครเมต  1  มิลลิลิตร    เตมิกรดซัลฟวริกเจือจาง  1  มิลลิลิตร  และได

เอทิลอีเทอร  2 มิลลิลิตร  

3. vortex-mix นาน 30 วินาที วางทิ้งไวใหแยกชั้น  

 

ผลวิเคราะห 

สีน้ําเงินในชัน้อีเทอรแสดงวามีไฮโดรเจนเปอรออกไซดในสารละลายทดสอบหรือจากโลหะเปอร

ออกไซด 

 

ความไวของวิธี 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  100  มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายเลดอะซิเตต (100 กรัม/ลิตร) 

2. กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (บรรจถัุง)  หลีกเล่ียงการสูดดมไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งที่ความเขมขนต่ําจะ
มีกล่ินรุนแรงของไขเนา และมีความเปนพิษสูง 

 

วิธีวิเคราะห 
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1. แชแถบกระดาษกรองลงในสารละลายเลดอะซิเตต  นําไปอังดวยกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในตูดูดควัน 

แลววางทิ้งไวใหแหง 

2. spot สารละลายที่ตองการทดสอบ 0.1 มิลลิลิตร  หรือสารละลายตัวอยางที่เตรียมไว  ซึ่งทําใหเปน

กรดแลว 0.1 มิลลิลิตร ลงบนกระดาษกรองในขอ 1  

 

ผลวิเคราะห 

จุดสีขาวที่เกิดขึ้น บนกระดาษกรองสีน้ําตาล-ดํา  แสดงวามีไฮโดรเจนเปอรออกไซด  เนื่องจากเกิด

ออกซิเดชั่นของเลดซัลไฟดไปเปนซัลเฟต 

 

ความไวของวิธี 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  500  มิลลิกรัม/ลิตร 

 

 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

ถาไดรับไฮโดรเจนเปอรออกไซดทางปาก จะมีอาการไหมที่ปาก ลําคอและหลอดอาหาร  อยางไรก็

ตามมักไมมีผลกับระบบภายในรางกาย  ในตอนแรกเนือ่งจากเกิดการสลายตัวไดน้าํและออกซิเจนกอนที่

จะมีการดูดซมึ ความเปนพิษของโลหะเปอรออกไซดพบนอยมาก  แตสารประกอบเหลานี้เปนตัว

ออกซิไดซอยางแรงและเปนสารกัดกรอน สามารถเกิดพิษตอระบบภายในรางกายไดเนื่องมาจากมีโลหะ

เปนองคประกอบ   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.87  พีทิดีน (Pethidine) 

Meperidine; ehtyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate; C15H21NO2; มวลโมเลกุล

สัมพัทธ 247 

 

พีทิดีนเปนยาแกปวดประเภทเสพตดิ  ประมาณ 45% ของขนาดที่ไดรับทางปากจะถูกเมทา

บอไลซโดยปฏิกิริยาเอ็น-ดิเมทิลเลชัน่เปนนอรพีทดิีน โดยปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสเปนกรดพีทิดนิิกและโดย
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ปฏิกิริยาอื่นๆ อีกหลายทาง  ประมาณมากถึง 30%  จะถูกขับออกมาทางปสสาวะในรูปพีทดิีนและนอรพิ

ทิดนีในสภาวะที่เปนกรด มีเพียง 5% เทานั้นที่ถูกขับออกในรูปเดิมถาปสสาวะเปนเบส 

วิธีทดสอบเชงิคณุภาพสําหรับพีทิดนีไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย แตสามารถตรวจ

วิเคราะหหาเอกลักษณของพีทิดนีและสารเมทาบอไลตของมันได   โดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดย

การสกัดปสสาวะที่เปนเบสดวยตัวทําละลาย (ดหูัวขอที่ 5.2.3) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันจากการไดรับพีทิดีนเกินขนาด อาจทําใหเกิดรูมานตาเทารูเข็ม  ความดันเลือดต่ํา 

อุณหภูมิรางกายต่ํากวาปกติ  โคมา ชัก การหายใจถูกกดอยางมากอาจทําใหเกิดการตายตามมา แตการ

ตายพบนอยมาก นาลอกโซนแกพิษของการเกิดพิษตอระบบสวนกลางของพีทดิีน 

 
6.88  ปโตรเลียมกล่ัน (Petroleum distillates) 

สารสวนใหญที่ผสมในน้ํามนัที่ใชกับรถยนต  คืออะลิฟาติกไฮโดรคารบอน (C4-C12) ซึ่งมี

โครงสรางทั้งทีเ่ปนสายตรงและเปนแบบมสีาขา มีจุดเดอืดอยูในชวง 39-204 oซ พาราฟน (kerosene) 

เปนสวนที่มีจดุเดือดสูงกวา การเกิดพิษเฉียบพลันของน้ํามันที่ใชกับรถยนต (petrol) มักเกิดจากการสูด

ดมไอระเหยทีเ่กิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม หรือเจตนาใชในทางที่ผดิ (เชนการนําไปสูดดม หรือการกิน) 

เตตราเอทิลเลด เปนสารที่เติมลงในน้ํามันเพื่อปองกันการจุดระเบดิกอน (ปองกันการน็อก) และการ

นําไปใชทางทีผ่ิดเปนเวลานาน ๆ สามารถทําใหเกิดพิษจากตะก่ัวอินทรยีแบบเรื้อรังได  

การวิเคราะหเชิงคณุภาพของปโตรเลียมกลั่นไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย  อยางไรก็ตาม 

กล่ินเปนคุณสมบัติเฉพาะทีอ่าจชวยในการวินิจฉัยได จากลมหายใจหรือสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร 

(หรือเนื้อเย่ือหลังการตาย) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

อาการปวดศรีษะ วิงเวียน คลื่นไส  อาเจียน  สับสน สั่น  สญูเสียการรับรู  โคมาและหัวใจเตน

ผิดปกติอาจเกิดขึ้นหลังจากกินหรือสดูดมไอของน้ํามัน การหายใจเอาไอระเหยปรมิาณเล็กนอยอาจทํา

ใหปอดอักเสบเนื่องจากสารเคม ี ถาสูดดมไอระเหยทีมี่ความเขมขนสูงอาจทําใหเกิดการตายไดอยาง

รวดเร็ว  เนื่องจากการหายใจลมเหลวอยางเฉียบพลันหรอืหัวใจหายใจหยุด 

 

 
6.89   ฟนาซีติน (Phenacetin) 

p-Ethoxyacetanilide; acetophenetidin; C10H13NO2; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 179  
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ฟนาซีตินเคยใชเปนยาระงับปวดแตการใชไปนานๆ จะมีพิษตอไตดวย  สวนใหญมันจะถูกเมทา

บอไลซเปนพาราเซตามอลและดวยเหตนุี้การกินฟนาซีตนิสามารถตรวจวัดไดในปสสาวะโดยใชวิธี

ทดสอบออรโธ-ครซีอล/แอมโมเนีย กับตัวอยางปสสาวะที่ถูกไฮโดรไลซแลว 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ ใชวิธีทดสอบ ออรโธ-ครีซอล/แอมโมเนีย  ดูเรื่องพาราเซตามอล (ดูหัวขอที่ 

6.83) 

 

ผลวิเคราะห 

สีน้ําเงินเขมเกิดขึ้นทันทีแสดงวามีพาราเซตามอล  วิธีทดสอบนีม้ีความไวสูงและใชวิเคราะหใน

ขนาดรักษาดวยฟนาซีติน 24-48 ชั่วโมงตอมา  เฉพาะอะโรมาติกเอมีน  เชนอะนิลนีซึ่งให  พารา-อะมิโน

ฟนอล ดวยในปสสาวะหลังจากถูกไฮโดรไลซแลว   ซึ่งจะรบกวนวิธีทดสอบนี้ เอทิลีนไดอะมนี  (จากอะมิ

โนฟลลีน ยกตวัอยาง   ดหูัวขอ 6.105)   ใหสีเขยีวกับวิธีทดสอบนีด้วย 

 

ความไวของวิธี 

พารา-อะมิโนฟนอล 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

อาการเฉียบพลันของฟนาซตีินโดการกินทาํใหเกิดวิงเวียน  เคลิบเคลิม้  ตัวเขียว  เลือดจาง  การ

หายใจถูกกดและหัวใจหายใจหยุด  เมทฮโีมโกลบินิเมียมักเกิดขึ้นซึ่งอาจบงชี้โดยเลอืดมีสีชอกโกแลตดํา  

(ดูหัวขอที ่ 3.2.2) สามารถวัดเมทฮโีมโกลบินในเลือดไดแตไมเสถียรและใชกับตัวอยางที่เก็บไวนานผลที่

ไดจะไมนาเชือ่ถือ แมวาถูกเมทาบอไลซเปนพาราเซตามอล แตฟนาซีตนิไมทําใหเกิดเนื้อตายของตับ

และไต (hepatorenal necrosis)   การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.90  กลุมฟนอล (Phenols) 

ฟนอล (hydroxybenzene; carbolic acid; C6H5OH;   มวลโมเลกุลสัมพัทธ 94) และครีซอล

(cresylic acid; CH3C6H4OH;  มวลโมเลกุลสัมพัทธ 108) ใชเปนยาฆาเชื้อและใชในอตุสาหกรรม

พลาสติก ครซีอลที่ใชในทางการคาเปนสวนผสมของ ออรโธ-   เมตา-  และพารา-ครซีอล    ซึ่งมีเมตา-ไอ

โซเมอรเปนสวนใหญ   ขนาดต่ําสุดของฟนอลหรือครซีอลที่ทําใหตายในผูใหญประมาณ 1-2 กรัม 

ทั้งฟนอลและครีซอลถูกดูดซึมอยางรวดเร็วทางผิวหนังและที่ทางเดนิกระเพาะอาหารและลําใส

เมื่อกินเขาไปและสวนใหญจะถูกขับถายทางปสสาวะในรูปคอนจูเกตกับกลูคูโรไนดหรือซตัเฟต 
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วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. น้ํายา Folin-Ciocalteau  ละลายโซเดียมทังสเตต (sodium tungstate) 100 กรัม และโซเดียมโมลบิ

เดต  25 กรัม ในน้ําบริสุทธิ ์800 มิลลิลติร ในภาชนะขนาด 1.5 ลิตร เตมิกรดออรโธฟอสฟอริกเขมขน 

(840-900 กรัม/กิโลกรัม) 50 มิลลิลิตร และกรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.18)  

100  มิลลิลิตร  ทําการรีฟลักซนาน 10  ชั่วโมง ตัง้ทิง้ไวใหเย็น   เตมิลิเทยีมซัลเฟต 150 กรัม น้ําบริ

สุทธ 50 มิลลิลิตร  ธาตุโบรมีน 0.5 มิลลิลิตร  และทิง้ไว 2 ชั่วโมง นําไปตมใหเดือดนาน 15 นาที เพื่อ

กําจัดโบรมนีทีม่ากเกิน  ทิ้งไวใหเย็น    กรองถาจําเปน แลวเจือจางใหครบ 1 ลิตร ดวยน้ําบริสุทธิ์  

สารละลายนี้มีสีเหลืองเก็บไวไดนาน 4 เดือนที ่4 °ซ น้ํายา Folin-Ciocalteau สามารถซื้อชนิด

สําเร็จรูปได 

2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 2 โมล/ลิตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เจือจางน้ํายา Folin-Ciocalteau 1 มิลลิลิตร ดวยน้ําบรสิุทธิ์ 2 มิลลิลิตร  เตมิปสสาวะ 1 มิลลิลิตร 

2. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 มิลลิลิตร และ vortex-mix นาน 5 วินาที 

 

ผลวิเคราะห 

เกิดสีน้ําเงนิแสดงวามีสารประกอบฟนอล ถาเปน  Halogenated phenol  ปฏิกิริยาเกิดสีจะเกิด

นอยกวา non halogenated phenol  

 

ความไวของวิธี 

ฟนอล 10 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

ฟนอลทําใหเกิดอาการไหมและสีผิวจางลงและกัดกรอนรมิฝปาก  และถาไดรับโดยการกิน อาการ

พิษรุนแรงมีอาการคลื่นไส อาเจียน ปวดทอง เลือดออกในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะทะลุ เกิดภาวะ

เมทาบอลิกเอซิโดซีส  โคมา ความดันเลือดต่ําและอาจเกิดการช็อก ตอมาอาจตายเนื่องจากการกดการ

หายใจตามมา ภาวะตับและไตลมเหลวเปนภาวะแทรกซอน ปสสาวะอาจมีสีเขมเพราะมีฮีโมโกลบิน
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อิสระปน ลดการปนเปอนผิวหนังดวยน้ํามันละหุงหรือน้ํามันมะกอก   การรักษาตามอาการและพยุง

อาการ 

 
6.91 ฟโนไทอะซีน (Phenothiazines) 
      สารประกอบเหลานี้เปนอนุพันธของฟโนไทอะซนี โดยตัวของมันเองใชเปนยาถายพยาธิในยาสัตว 

 

กลุมฟโนไทอะซีนบางชนิดที่พบบอยไดใหไวในตารางที่ 33  

กลุมฟโนไทอะซีนใชอยางแพรหลาย เปนยาตานฮีสตามีน ยาสงบประสาทและยารักษาโรคจติ

หลายชนิด กลุมนี้มักถูกเมทาบอไลซไดอยางมาก ตัวอยางเชน คลอโพรมาซีนในคนมีเมทาบอไลตไดมา

กวา 50 ชนดิ   วิธีทดสอบที่อธิบายขางใตนี้เปนฏิกิริยาของสารประกอบกลุมนี้กับไอออนของเฟอริกใน

สภาวะเปนกรด 

กลุมฟโนไทอะซีนนีมั้กตรวจโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยสกัดปสสาวะที่ภาวะเปนเบส

ดวยตัวทําละลาย (ดหูัวขอที่ 5.2.3) แตการตรวจเอกลักษณที่เฉพาะเจาะจงของสารประกอบกลุมนี้โดย

การกินอาจเปนไปไมไดถามีแตตัวอยางปสสาวะ กลุมฟโนไทอะซนีทีใ่ชในขนาดต่ําเชน ฟลูฟนาซนี อาจ

ตรวจไมพบในปสสาวะโดยวิธีอ่ืนๆ  
 

วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ   สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นทีพ่บในที่เกิดเหต ุ
 

น้ํายาและสารเคม ี

น้ํายาเอฟพีเอ็น (FPN reagent)  นําสารละลายเฟอริกคลอไรด  (50 กรัม/ลิตร)  5  มิลลิลิตร  

สารละลายกรดเพอรคลอริก (200 กรัม/กิโลกรัม)  45  มิลลิลิตร   และสารละลายกรดไนตริก   (500  

มิลลิลิตร/ลิตร)  50  มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 
 

ตารางท่ี 33  ฟโนไทอะซีนบางชนิดท่ีพบบอย  

สารประกอบ                         ช่ือทางเคมี                                  มวลโมเลกุลสมัพัทธ 

คลอโปรมาซีน          3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)-    319                                                           

       N,N-dimethylpropylamine 
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คลอโปรไทซีน                 (Z)-3-(2-Chlorothioxanthen-9-ylidene)-     316                                                               

       N,N-dimethylpropylamine 

ไดเมทโทไทอะซีน           10-(2-Dimethylaminopropyl)-N,N-di-  392 

                                         methylphenothiazine-2-sulfonamide            

โพรคลอเพอราซีน           2-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-  374 

                                          yl)propyl]phenothiazine                               

โพรมาซีน         N,N-Dimethyl-3-(phenothiazin-10-yl)  284 

    propylamine                                                                                        

โพรเมทาซีน                1,N,N-Trimethyl-2-(phenothiazin-10-yl)  284 

    ethylamine                                                                         

ไทโอริดาซีน                   10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-  371 

    methylthiophenothiazine                                                                        
 

วิธีวิเคราะห    

เติมน้ํายาเอฟพีเอ็น  1 มิลลิลิตร ลงในตัวอยาง 1  มิลลิลิตร  ผสมใหเขากันเปนเวลา 5 วินาที 

 

ผลวิเคราะห 

สีที่เกิดขึ้นมีชวงจากสีชมพู  แดงหรือสมถึงมวงหรือสีน้าํเงินแสดงวามีกลุมฟโนไทอะซีนหรือเมทา

บอไลต  ตัวอยางปสสาวะจากผูปวยที่รักษาดวยกลุมฟโนไทอะซนีเปนเวลานานเชน คลอโพรมาซีนมัก

ใหผลบวกกับปฏิกิริยา 

สารไตรไซคลกิแอนตีดีเพรสแซนต (Tricyclic  antidepressant)  เชน อิมิพรามนี (imipramine)  

อาจใหสีเขียวหรือสนี้ําเงินดวย  ผลบวกปลอมของปฏิกิริยาอาจเกิดไดในผูปวยที่มีอาการฟนิลคีโตนเูรีย  

(phenylketonuria)  หรือการทํางานของตบัเสีย 
 
ความไวของวิธี 

คลอโพรมาซีน  25  มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก  

ลักษณะพิษเฉียบพลันของกลุมฟโนไทอะซนีมีอาการวิงเวียน  สัน่  กระสับกระสาย  ภาวะไขข้ึนสูง   

การตอบสนองมากกวาปกต ิ ตัวเย็น  ความดันเลือดต่าํ   การไหลเวียนต่ํา ชัก   หัวใจเตนเร็วและหัว

ใจเตนผิดจังหวะ  โดยทั่วไปการไดรับฟโนไทอะซนีเกนิขนาดมักไมทําใหตายถึงแมวาจะเกิดอาการพิษ

อยางรุนแรงเชน  คลอโพรมาซีนที่ไดอธิบายไวแลว   การรักษาโดยทั่วไปรักษาตามอาการและพยุงอาการ  
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6.92  ฟนิโทอิน (Phenytoin) 

Diphenylhydantion;  5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione; C15H12N2O2; มวลโมเลกุล

สัมพัทธ  252  

ฟนิโทอนิใชเปนยากันชักอยางแพรหลาย         ขบวนการเมทาบอลิซึมประกอบดวยอะโรเมติ

กไฮดรอกซิเลชั่นและคอนจูเกชั่น  นอยกวา 5 % ของขนาดที่ไดรบัถูกขับออกทางปสสาวะในรูปเดิม   

ขนาดต่ําสดุทีท่ําใหตายในผูใหญประมาณ 5 กรัม แตมีรายงานพบนอยของการไดรบัเกินขนาดของสารนี้

เพียงลําพังที่ทําใหตาย 

การตรวจหาฟนิโทอนิไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงายแตสามารถตรวจวิเคราะหและพิสูจน

เอกลักษณไดโดยทินเลเยอรโครมาโตกราฟ  โดยการสกัดดวยตัวทําละลายของตัวอยางปสสาวะ สิ่ง

บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุ ในสภาวะกรด (ดูหัวขอที ่5.2.3)  

   
การประเมินผลทางคลินิก 

ลักษณะการเกิดพิษของฟนิโทอินมีอาการส่ัน ตากระตุก กลามเนื้อเสียสหการ  โคมาและการ

หายใจถูกกด การไดรับเกินขนาดทางหลอดเลือดดํา อาจทําใหเกิดพิษตอหัวใจรวมดวย การรักษา

โดยทั่วไปรักษาตามอาการและพยุงอาการ   การทําฮีโมเพอรฟวชั่นอาจเปนประโยชนในรายที่รนุแรง 

 
6.93 ฟอสฟอรัสและฟอสไฟด (Phosphorus  and  Phosphides) 

ฟอสฟอรัสเหลือง (P) และฟอสไฟดของซิงค  อลูมิเนียมและแมกนีเซยีม  ใชเปนสารกําจัดสัตวฟน

แทะ โดยทั่วไปใชในรูปของเหลวคลายแปงเปยกที่มีน้ําตาลและรําขาวผสม 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกดิเหต ุ

 

น้ํายาและสารเคมี   

1. สารละลายซิลเวอรไนเตรตอิม่ตัวในเมทานอล  

2. สารละลายเลดอะซิเตต (100 กรมั/ลิตร) 
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วิธีวิเคราะห  

1. จุมแถบกระดาษกรอง (5x1 เซนติเมตร) ในสารละลายซิลเวอรไนเตรต  และวางทิ้งไวใหแหงที่

อุณหภูมิหอง 

2. จุมแถบกระดาษกรองแบบเดียวกันในสารละลายเลดอะซิเตต  และวางทิง้ไวใหแหงที่อุณหภูมหิอง 

3. ใสตัวอยาง 5 มิลลิลิตร  ในหลอดทดลองที่ปดดวยจุกไมกอก  (cork)   ที่มีขนาดพอดีและมีรูเปดแต

ละขาง   

4. สอดกระดาษกรองที่เตรียมไวลงไปในรูปดจุกหลอด  ใหความรอนโดยวางบนอางน้าํรอน   ที่ 60  °ซ  

เปนเวลา 20 นาท ี

 

ผลวิเคราะห  

ถาเฉพาะกระดาษกรองที่จุมสารละลายซิลเวอรไนเตรตมีสีดํา   แสดงวามีฟอสฟอรัสหรือฟอสไฟด 

อยู   แตถากระดาษทั้งสองมีสีดําแสดงวามีซัลไฟดอยูและผลวิเคราะหยังสรุปไมได 

  

ความไวของวิธี 

ฟอสฟอรัส 1 กรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน 
ตัวอยางที่ใชคอื  กระดาษซิลเวอรไนเตรตที่มีสดีําที่ไดจากการทดสอบขางบน 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1 น้ํายาแอมโมเนยีมโมลิบเดต    ผสมแอมโมเนียมโมลิบเดต 5 กรัม  ในน้ํา 100 มิลลิลิตร    และกรดไน

ตริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพทธ 1.42 ) 35 มิลลิลิตร 

2 น้ํายาออรโธ-โทลุยดีน (o-toluidine) ผสมออรโธ-โทลุยดนี 50 มิลลิกรัม    และกรดเกลเซียลอะซิติก 

10 มิลลิลิตร เจือจางดวยน้ําบริสุทธิ์ใหได 100 มิลลิลิตร 

3 แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) 

4 ผงแคลเซียมไฮโปคลอไรต 
 

วิธีวิเคราะห 

1. วางกระดาษที่มีซิลเวอรไนเตรตลงบนแผนสไลดแกว  ใสผงแคลเซียมไฮโปคลอไรตปกคลุมดานบน 

2. ตั้งไวในอางใหความชื้น (moist chamber) 15 นาที  เพื่อใหเกิดออกซิเดชั่นของฟอสไฟดเปนฟอสเฟต 
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3. กําจัดไฮโปคลอไรดที่มากเกินโดยการลางอยางระมัดระวังดวย น้ําบรสิุทธิ์จํานวนนอย ๆ และดูดซับ

กระดาษทดสอบใหแหงดวยเยื่อกระดาษซับ (absorbent tissue)  

4. เติมน้ํายาแอมโมเนียมโมลิบเดต 50 ไมโครลิตร ลงบนกระดาษที่แหงแลว หยดน้ํายา ออรโธ-โทลุยดีน 

50 ไมโครลิตร และนํากระดาษไปอังไอแอมโมเนียที่ไดจากแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขนในตูดูด
ควัน 

 

ผลวิเคราะห 

สีน้ําเงินยืนยันวามีฟอสฟอรสั 

 

 

ความไวของวิธี 

ฟอสฟอรัส 1 กรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันของฟอสฟอรัสเหลืองจะทําใหเกิดการกัดกรอนของทางเดนิกระเพาะอาหารและ

ลําไส  คล่ืนไสและอาเจียน  นําไปสูโคมา   ความดันเลือดต่ําและตับไตถูกทําลาย   ฟอสไฟดจะใหฟอส

ฟน (PH3) ถาสัมผัสกับน้ําหรืออากาศทีช่ื้น และกาซนี้มีผลตอกระเพาะอาหาร ลําไสและระบบประสาท

สวนกลาง อาการปวดทอง อาจตามดวยคลื่นไส อาเจยีน กลามเนื้อเสียสหการอยางเห็นไดอยางชัดเจน    

ชักและโคมา โดยทั่วไปในรายที่รุนแรงจะตายภายใน 2 ชัว่โมง การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
 

6.94   โพรเคนาไมด  (Procainamide) 
4-Amino-N-(2-diethylaminoethyl)benzamide ; C13H21N3O ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 235 

โพรเคนาไมดใชอยางแพรหลายเปนยาตานการเตนผิดจงัหวะของหัวใจ สวนใหญเมทาบอไลต

เปน เอ็น-อะซิทิลโพรเคนาไมด (เอ็นเอพีเอ) ซึ่งมฤีทธิ์ทางเภสัชวิทยาคลายกับสารประกอบตั้งตน 

(parent compound) มากถึง 80 % ของขนาดที่ไดรับถูกขับถายทางปสสาวะภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเปน

โพรเคนาไมด 50-60 % และเปน เอ็นเอพเีอ ประมาณ 30 % โดยทั่วไปขนาดที่ใหทางปากของโพรเคนา
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ไมดเทากับ 0.5-1 กรัม ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมง แตขนาดนอยที่สุด 200 มิลลิกรัม   ที่ใหทางหลอดเลือดดําอาจ

ทําใหตายได 

การวิเคราะหเชิงคณุภาพของโพรเคนาไมดยังไมมีวิธีอยางงาย แตสารประกอบนี้และเอ็นเอพีเอ 

สามารถตรวจวิเคราะหและตรวจเอกลักษณไดโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ ใชตัวทําละลายสกัดจาก

ตัวอยางปสสาวะที่เปนเบส (ดูหัวขอที ่5.2.3) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การเกิดพิษเฉียบพลันของโพรเคนาไมด อาจทําใหเกิดอาการเบื่ออาหาร คลืน่ไส อาเจียน ทองเสยี 

และหัวใจเตนผิดจังหวะ การใหทางหลอดเลือดดําอยางเร็ว  อาจทําใหความดนัเลือดต่ํา ชักและลมฟุบ 

การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.95   โพรเพน-2-ออล (Propan-2-ol) 

iso-Propanol; iso-propyl alcohol; CH3.CHOH.CH3; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 60 

โพรเพน-2-ออล ใชในโลชัน่สําหรับใชเฉพาะที่  ในน้ํายาเช็ดกระจกและเครื่องซักผา (screen 

washer) และใชเปนตัวทําละลายใน ผลิตภัณฑลางและทําความสะอาด  ยังใชเปนกระสายยา (vehicle) 

ในการเตรียมยาบางชนิด และการเกิดพิษที่เกิดจากแพทยทํา พบอยางรุนแรงซึง่จะเกิดในเด็ก  ขนาด

ต่ําสุดที่ทําใหตายในผูใหญของโพรเพน-2-ออล คือ 240 มิลลิลติร 

โพรเพน-2-ออล  ถูกเมทาบอไลซเปนอะซีโตนโดยแอลกอฮอลดิไฮโดรจเีนส   วิธีทดสอบเชงิ

คณุภาพที่ไดอธิบายไวขางใตนี ้เปนออกซิเดชัน่ของโพรเพน-2-ออล ไปเปนอะซิโตน  แลวจึงตรวจวัดอะซิ

โตน ขอสังเกตโพรเพน-2-ออล สวนมากใชเปนยาฆาเชื้อเฉพาะที่ กอนที่มีการเจาะหลอดเลือดดําและ

ตองระมัดระวงัหลีกเลี่ยงการปนเปอนของตัวอยาง ในกรณีที่สงสัยวาเปนพิษสารนี้ 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื พลาสมา หรือซรีัม 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายซาลิซิลอัลดิไฮด (100 มิลลิลิตร/ลิตร) ในเมทานอล 

2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (300 กรัม/ลิตร) 

3. น้ํายาโปแตสเซียมเปอรมังกาเนต ; ผสมโปแตสเซียมเปอรมังกาเนต  3 กรัม กรดออรโธฟอสฟอริก 

(850 กรัม /กิโลกรัม) 15 มิลลิลิตร และน้ําบริสุทธิ์ 85 มิลลิลิตร ใหเขากัน 

4. สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก (200 กรัม/ลิตร) 
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5. โซเดียมไบซัลไฟต (ของแข็ง) 
 

วิธีวิเคราะห 

1. ใสพลาสมาหรือซีรัม 1 มิลลิลิตร ลงใน สารละลายกรดไตรคลอโรอะซติิก 2 มิลลิลิตร vortex-mix 30 

วินาที  นําไปปนแยกเปนเวลา 5 นาท ี

2. นําเอาชั้นของเหลวสวนบนใสในหลอดใหม แลวเติมน้ํายาโปแตสเซียมเปอรมงักาเนต 0.3 มิลลิลิตร 

3. vortex-mix   เปนเวลา 5 วินาที  ตั้งทิ้งไว 10 นาที ถาเกิดสีชมพูแลวสีจางลงอยางตอเนื่อง   ใหเติม

น้ํายาโปแตสเซียมเปอรมังกาเนต 0.1 มิลลิลิตร จะกระทั่งสคีงอยู 

4. ฟอกสีที่เกิดขึ้นโดยใชโซเดียมไบซัลไฟต ทีเ่ปนของแข็ง (ประมาณ 100 มิลลิกรัม) 

5. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 3 มิลลิลิตร และสารละลายซาลิซิลอัลดิไฮด 0.1 มิลลิลิตร 

vortex-mix  5 วินาที 

6. ทําใหรอนในอางน้ํารอนเดือดเปนเวลา  4 นาที ทิ้งใหเย็น 

 

ผลวิเคราะห 

สีแดงที่เกิดขึ้น แสดงวามีโพรเพน-2-ออล หรืออะซิโตน 

 

ความไวของวิธี 

โพรเพน-2-ออล   50 มิลลิกรมั/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

อาการเริ่มตนการเกิดพิษของโพรเพน-2-ออล จะคลายกับของเอทานอล  มีอาการมึนเมา คลืน่ไส 

อาเจียนและปวดทองรวมดวย   การเกิดพิษรุนแรงพบนอย  แตมีอาการกระเพาะอาหารอักเสบ มี

เลือดออก โคมา กดการหายใจ ตัวเย็น ไตวาย rhabdomyolysis, myoglobinuria, haemolytic anemia 

และ ปสสาวะมีคีโตนการรักษาพยุงอาการและอาจมีการชําระเลือดผานเยื่อบุไตเทียม ในกรณทีี่มีอาการ

รุนแรง 

อะซิโตนมคีาครึ่งชีวิตยาวนานกวาโพรเพน-2ออล ดังนัน้อาการเกิดพิษของโพรเพน-2-ออลจะ

สังเกตเห็นไดมากกวา    อะซิโตนสามารถถูกตรวจวัดไดจากลมหายใจของผูปวยที่เกิดพิษจากโพรเพน-

2-ออล   มีวิธีทดสอบอยางงาย โดยใชแถบจุมตรวจวิเคราะหอะซโิตนในปสสาวะ 

 
6.96 โพรพราโนลอล (Propranolol) 
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(+)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol; C16H21NO2 มวลโมเลกุลสัมพัทธ 259    
 

โพรพราโนลอล  เปนสารปดกั้นเบตา-อะดริโนเซพเตอร หรือเบตา-บล็อกเกอร (β-adrenocepter-

blocking agent หรือ β-blocker) ใชโดยการกินเพื่อรักษาความดันเลือดสูง  โรคหัวใจบางชนดิและใชใน

ดานอื่น เมื่อโพรพราโนลอลเขาสูรางกายจะถูกเมทาบอไลซในการผานขั้นแรกไดมาก เกิดปฏิกิริยาตาง ๆ 

ไดแก อะโรมาติกไฮดรอกซิเลชั่น เอน็-ดิเอคิลเลชัน่ ออกซิเดทีพ  ดิแอมิเนชัน่และคอนจูเกชั่น 

การตรวจหาโพรพราโนลอลไมสามารถตรวจดวยวิธีอยางงาย แตสามารถตรวจหาโพรพราโนลอล

และเมทาบอไลตบางตัวของมันดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยการสกัดดวยตัวทําละลายของ

ตัวอยางปสสาวะในสภาวะที่เปนเบส (ดหูัวขอที่ 5.2.3) 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับเกินขนาดทัง้โพรพราโนลอลและสารอื่นทีมี่คณุสมบัติเปนเบตา-บล็อกเกอร อาจเปน

สาเหตทุําใหเกิดอาการเพอ ประสาทหลอน หัวใจเตนชา  ความดนัเลือดต่ํา  หลอดลมหดเกร็ง เลือดมี

กลูโคสนอย โคมาและชัก  อาจเสียชีวิตจากภาวะหัวใจลมเหลวหรือหัวใจหายใจหยุด การรักษา

ประกอบดวยการใหอะโทรพีน กลูคากอน (glucagon) และ ตัวทําการ-เบตา (β-agonists)  

 
6.97 โพรไพลีนไกลคอล (Propylene glycol) 

Propane-1,2-diol; CH3.CHOH.CH2OH; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 76    

โพรไพลีนไกลคอลนิยมใชเปนตัวทําละลายในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมักใช

ในรูปของสารละลายความเขมขน  100  หรือ  200  มิลลิลิตร/ลิตร   ในน้ําและใชในทางสตัวแพทยดวย   

โพรไพลีนไกลคอลมคีาครึ่งชีวิตในพลาสมาคอนขางสั้น  (4-8 ชั่วโมง) และจะถูกเมทาบอไลซไปเปนกรด

แลกติกและกรดไพรูวิกกอน  ถึงแมวาสวนมาก (20-30%) ของขนาดที่ไดรับถูกขับออกทางปสสาวะในรูป

เดิม 

การใชโพรไพลีนไกลคอลโดยทั่วไปถือวาคอนขางปลอดภัย แตเคยมีรายงานการเกิดพิษเมื่อใช

เปนกระสายยาหรือวิตามินโดยการฉีดเขาทางหลอดเลือดดําหรือโดยการรับประทาน ความเขมขนของ

โพรไพลีนไกลคอลในพลาสมาที่เกิดความเปนพิษรุนแรง  คือมากกวา 4 กรัม/ลิตร  ซึ่งสอดคลองกับเมื่อ
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ผูใหญไดรับของเหลวทางหลอดเลือดดํา 100-200 มิลลิลิตร ที่มีโพรไพลีนไกลคอลผสมอยูใน  200-300 

มิลลิลิตร/ลิตร  โดยใหในชวงเวลาคอนขางส้ัน  

วิธีทดสอบเชงิคณุภาพของโพรไพลีไกลคอลยังไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับโพรไพลีนไกลคอลเกินขนาดอาจทําใหเกิดเมทาบอลิกเอซิโดซีส    เนื่องจากแลกติกเอซิ

โดซีส  เมด็เลือดแดงแตก โคมา ชักและหัวใจหายใจหยุด การเพิ่มออสโมลาลิตี้ในพลาสมา อาจมี

ประโยชน  แตเปนตัวบงชี้ที่ไมเฉพาะเจาะจงของการเกิดพิษเนื่องจากสารนี้ (ดหูัวขอที่ 3.1.3) 
 
 
 
6.98 ควินิน (Quinine) และควินดีิน (quinidine) 

สารประกอบเหลานี้มีสตูรโครงสราง คือ 

 

 

 

 

ควินิน   ((8S,9R)-6’-methoxycinchonan-9-ol trihydrate;     C20H24N2O2.3H2O; มวลโมเลกุล

สัมพัทธ 379)   เปน dextrorotatory stereoisomer  ของควินดิีน  ((8r,9s)-6’-methoxycinchonan-9-ol 

dihydrate;      C20H24N2O2.2H2O;   น้ําหนักโมเลกุลสัมพัทธ   361)        ผลิตภัณฑที่จําหนายของ

สารประกอบชนิดใดชนดิหนึง่ของสารทั้งสองชนดินี้อาจมีไฮโดรควินิน    (hydroquinine)   หรือไฮโดร

ควินดิีน (hydroquinidine)  มากถึง 10 % หรือ 30% ตามลําดับ 

ควินินเปนอัลคาลอยดสวนใหญพบในเปลือกของตนไมพันธุซินโคนา (Cinchona) หลายชนิด 

และใชรักษาโรคมาลาเรียและยังใชรักษาอาการเปนตะคริวในตอนกลางคืน และใชเปนสวนผสมยาบํารุง

ชนดิน้ํา  ขนาดของควินนิทีท่ําใหตายในผูใหญอาจนอยเพียง 8 กรัม  ควินดินีใชรักษาอาการภาวะการ

เตนของหัวใจผิดจังหวะ   ทัง้ควินนิและควินิดีนเมื่อเขาสูรางกายจะถูกเมทาบอไลซอยางมากซึ่งสวนมาก

เปนไฮดรอกซิเลเตตเมทาบอไลต 
 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ  
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ  
 

น้ํายาและสารเคมี  



236 

 

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (2 โมล/ลิตร) 

2. โซเดียมคลอไรด  (ของแข็ง) 
 

วิธีวิเคราะห  

1. เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง  0.1 มิลลิลิตร ลงในตัวอยาง 1 มิลลิลิตร vortex-mix 10 

วินาที 

2. ตรวจสอบภายใตแสงอัลตราไวโอเลต (366 นาโนเมตร) 

3. ถาเห็นมีเรืองแสงใหเติมโซเดยีมคลอไรด ประมาณ 1 กรัม vortex-mix  เปนเวลา 30 วินาที 

 

 

 

ผลวิเคราะห 

ถาสังเกตมีการเรืองแสงในวิธีวิเคราะหขอ 2 เนื่องจากมีควินินหรือควินิดนีปริมาณมาก ซึ่งอาจทํา

ใหนอยลงไดบางโดยการเติมโซเดียมคลอไรดลงไป 

นอกจากวิธีที่กลาวขางตนควินิน  ควินดิีนและเมทาบอไลตของมนั ยังสามารถตรวจวิเคราะหและ

หาเอกลักษณดวยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟ โดยการสกัดดวยตัวทําละลายของตัวอยางปสสาวะใน

สภาวะที่เปนเบส (ดูหัวขอที ่ 5.2.3) อยางไรก็ตามตองระมัดระวังในการแยกสารสองชนดินี้ออกจากสาร 

อีมิทีน (emitine) ถามีการใชยาน้ําเชื่อม ipecacuanha เพื่อทําใหผูปวยอาเจียน (ดหูัวขอที่  2.2.1 และ

ตารางที่ 15) 

 

ความไวของวิธี 

ควินินหรือควินิดนี  50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับควินนิเกินขนาดอาจจะทําให  คล่ืนไส  อาเจียน ปวดทอง  ทองรวง หูอื้อ หหูนวก อาการ

รูสึกหมนุ ปวดศีรษะ ตาพรา ตาบอด (ซึ่งอาจบอดถาวรได)  ความดนัเลือดต่ํา โคมา ไตวายเฉียบพลัน 

และหัวใจหายใจหยุด นอกจากทําการพยุงอาการแลวอาจใหถานกัมมันตทางปากซ้ําหลายครั้ง เพื่อเพิ่ม

การกําจัดควินนิออกจากระบบภายในรางกาย สวนประสทิธิผลในการสกัดกั้นสวนปมประสาทรูปดาว 

(stellate ganglion) เพื่อปองกันการทําลายจอตายังไมมีหลักฐานแนชดั 

อาการพิษเฉียบพลันของควนิิดนี  ทําใหมีอาการของระบบทางเดนิอาหาร ลําไสและสวนสมอง

นอย (cerebellar) ซึ่งคลายกับที่เกิดจากควินิน แตผลตอเมทาบอลิกและระบบการไหลเวียนเลือดเดนชดั 
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มีความดนัเลือดต่ํา มีโปแตสเซียม  แคลเซยีม ฟอสเฟตและแมกนีเซียมในเลือดต่ํา เมทาบอลิกเอซิโดซีส  

ไตวายเฉียบพลัน โคมา   ชกั  หัวใจเตนผิดจังหวะและระบบการไหลเวียนลมฟุบ   การรักษาตามอาการ

และพยุงอาการ 

 
6.99 กรดซาลิไซลิก (Salicylic acid) และอนุพันธ (Derivatives) 

กรดซาลิไซลิก 
2-Hydroxybenzoic acid ; C7H6O3  น้ําหนักโมเลกุลสัมพัทธ 138 

กรดซาลิไซลิกใชเปนยาทาเฉพาะที่สําหรบัรักษาโรคผิวหนงัชนิดตางๆ  กรดซาลิไซลิกเปนเมทา

บอไลซหลักของกรดอะซิทิลซาลิไซลิก และสามารถเกิดจากขบวนการเมทาบอลิซมึของเมทิลซาลิไซเลต

และซาลิไซลาไมด  กรดซาลิไซลิกถูกขับออกทางปสสาวะ สวนมากคอนจูเกตกับไกลซีน [กรดซาลิไซลูริก 

(salicyluric acid)] 

อนุพันธของกรดซาลิไซลิกที่กลาวขางลางนี้พบไดในยาทั่วไป 
 

กรดอะซิทิลซาลิไซลิก (Acetylsalicylic acid) 
Aspirin ; C9H8O4   มวลโมเลกุลสัมพัทธ 180 

กรดอะซทิิลซาลิไซลิกเปนอนพัุนธของกรดซาลิไซลิกที่ใชมากที่สุด ใชเปนยาแกปวด  และเปนสาร

เมทาบอไลตของอะลอกซิพริน (aloxiprin) และเบนโนริเลต (benorilate) ขนาดต่ําสุดที่ทําใหตายใน

ผูใหญ ประมาณ 15 กรัม 

กรดอะซทิิลซาลิไซลิกถูกเมทาบอไลซอยางรวดเร็วโดยเอนไซมพลาสมาเอสเตอเรสในรางกายเปน

กรดซาลิไซลิก  แลวถูกขับออกทางปสสาวะ สวนมากคอนจูเกตกับไกลซีน (กรดซาลิไซลูริก) 
 

กรด 4-อะมิโนซาลิไซลิก (4-Aminosalicylic acid) 
p-Aminosalicylic acid; PAS; 4-amino-2-hydroxybenzoic acid; C7H7NO3;มวลโมเลกุล

สัมพัทธ 151 
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กรด 4-อะมิโนซาลิไซลิก ใชรักษาวัณโรค 
เมทิล ซาลิไซเลต (Methyl salicylate) 
Methyl-2-hydroxybenzoate; salicylic acid methyl ester;  C8H8O3 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 152 

เมทิลซาลิไซเลต (น้ํามันระกํา) เปนของเหลวที่มีกลิ่นรนุแรงที่อณุหภูมิหองและนํามาใชอยาง

แพรหลายทางการแพทยเปนยาทาเฉพาะที่ หากไดรับโดยการกินจะเปนพิษมากกวากรดซาลิไซลิก 

เพราะถูกดูดซมึไดอยางรวดเร็วกวา ขนาดที่ทําใหเด็กเสยีชีวิตไดโดยการกินอาจนอยเพียง 4 มิลลิลิตร 

และในผูใหญ 30 มิลลิลิตร 

เมทิลซาลิไซเลตถูกเมทาบอไลซบางสวนในรางกายเปนกรดซาลิไซลิก 

 
ซาลิไซลาไมด (Salicylamide) 
2-Hydroxybenzamide; C7H7NO2; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 137 

 

ซาลิไซลาไมดใชเปนยาแกปวด ในขบวนการไฮโดรไลซีสใหกรดซาลิไซลิก 

ซาลิไซเลตใหปฏิกิริยากับเฟอริกไอออนไดสารสีมวงแดงอยางชัดเจน ซึง่ปฏิกิริยานี้ใชเปนวิธี

ทดสอบซาลิไซเลต  และยังมีวิธีทดสอบโดยใชวิธีจุมแถบกระดาษก็ใชหลักของปฏิกิริยานี้ กรดอะซิทิลซา

ลิไซลิกและเมทิลซาลิไซเลตจะไมทําปฏิกิริยากับเฟอริกไอออน ดังนั้นการตรวจวิเคราะหตัวอยางส่ิงบรรจุ

ในกระเพาะอาหารหรือวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ กอนที่จะนํามาวิเคราะหจะตองทาํการไฮโดรไลซีสกอน 

ซาลิไซลาไมดจะตรวจพบไดหลังจากการไฮโดรไลซีสเทานั้น ถึงแมในตวัอยางปสสาวะดวย 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุ  

 

น้ํายาและสารเคมี  
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น้ํายาทรินเดอร   ละลายเมอรคิวริกคลอไรด 40 กรัม ดวยน้ํากล่ัน 850 มิลลิลิตร นําไปผสมกับ 

สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (1 โมล/ลิตร) 120 มิลลิลิตร และ เฟอริกไนเตรตชนดิไฮเดรเตด  40 กรัม  

แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นจนครบ 1 ลิตร 

วิธีวิเคราะห 

เติมน้ํายาทรินเดอร  0.1 มิลลิลิตร ลงในตวัอยาง 2 มิลลลิิตร ผสมใหเขากันเปนเวลา 5 วินาที 

วิธีทดสอบกรดอะซทิิลซาลิไซลิกหรือเมทิลซาลิไซเลตในตัวอยางสิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร หรือ

วัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ  และวิธีทดสอบสําหรับซาลิไซลาไมดในปสสาวะ สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร

หรือวตัถุอื่นทีพ่บในที่เกิดเหตุ  ข้ันแรกตองตมตัวอยาง 1 มิลลิลิตร กับสารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (0.1 

โมล/ลิตร) 1 มิลลิลิตร เปนเวลา 10 นาที  ทิ้งไวใหเย็น  กรอง(ถาจําเปน) และปรับใหเปนกลางดวย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (0.1 โมล/ลิตร) 1 มิลลิลิตร 

 

ผลวิเคราะห 

สีมวงเขมที่เกิดขึ้นแสดงวามีซาลิไซเลตอยู  สารกันเสียชนดิเอไซด (azide) ทําปฏิกิริยาอยาง

รุนแรงกับวิธีทดสอบนี ้ และในตัวอยางปสสาวะที่มีความเขมขนของสารกลุมคีโตนสูงๆ จะใหผลบวกลวง

บางเล็กนอย 

วิธีการทดสอบนี้มีความไวและสามารถใชตรวจวิเคราะหกรดซาลิไซลิก กรดอะซทิิลซาลิไซลิก กรด 

4-อะมิโนซาลิไซลิก  เมทิลซาลิไซเลต  และซาลิไซลาไมด  ในขนาดที่ใชรักษา 

 

ความไวของวิธี 

ซาลิไซเลต 10 มิลลิลติร/ลิตร 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ  
ตัวอยางที่ใชคอื พลาสมาหรอืซีรัม ( 1 มิลลิลิตร) 

น้ํายาและสารเคมี  

น้ํายาทรินเดอร  (ดูขางบน) 

 

สารมาตรฐาน  

สารละลายที่มีกรดซาลิไซลิกความเขมขน 0, 200, 400 และ 800 มิลลิกรัม/ลิตร เก็บที่ 4 °ซ เมื่อไมไดใช 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมน้ํายาทรินเดอร  5 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางหรือสารมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร  
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2. vortex-mix 30 วินาที และนําไปปนแยก 5 นาที 

3. นําของเหลวสวนบนวัดคาการดดูกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร โดยเทียบกับพลาสมาแบลงค (ดูหัวขอที่ 

4.5.2) 

 

ผลวิเคราะห 

คํานวณความเขมของซาลิไซเลตในพลาสมา จากกราฟที่ไดจากการวิเคราะหสารมาตรฐานซาลิ

ไซเลต สารเมทาบอไลตของซาลิไซเลตบางตัวจะรบกวนวิธีนี้ แตความเขมขนของสารเหลานี้ในพลาสมา

โดยปกติมักจะต่ํา สารบางชนดิ เชน ออกซาเลต จากหลอดทดลองที่ใชบรรจุเลือดชนิด  ฟลูออไรด/ออก

ซาเลต  จะรบกวนวิธีนี้ดวย 

 

ความไวของวิธี 

ซาลิไซเลต  50 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก  

การใชกรดซาลิไซลิกและเมทิลซาลิไซเลตในรูปของยาทาเฉพาะที่หรือการไดรับซาลิไซเลตโดยการ

กิน  อาจทําใหมีลักษณะอาการ salicylism และมีลักษณะเฉพาะคอื respiratory alkalosis ตามดวย เม

ทาบอลิกเอซิโดซีส  ถึงแมในทางปฏิบัติมักพบ mixed acid-base disturbance ผลการตรวจกาซใน

เลือด เปนแนวทางที่สําคญับอกถึงความรุนแรงของการเกิดพิษ (ดหูัวขอที่ 3.1.2) กรณทีี่สงสัยเกิดพิษ

เฉียบพลัน ตองตรวจวิเคราะหความเขมขนของซาลิไซเลตในพลาสมาโดยใชวิธีที่อธิบายขางบน 

 
รูปท่ี 13 แนวทางการประเมินผลความเขมขนของซาลิไซเลตในพลาสมา 

 

 
ผลที่ไดจากการกินภายใน 6 ชั่วโมงไมนาเชื่อถือ และการใชผลนั้นตองระมัดระวังเพราะการดูดซึมอาจยังไมสมบูรณ 
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การเรงแกไขสภาวะกรด-เบสและทําใหปสสาวะเปนเบสเพื่อเรงการกําจัดสารพิษ ทัง้นี้ข้ึนอยูกับ

สภาพของผูปวยและความเขมขนซาลิไซเลตในพลาสมา อาจมีการใหถานกัมมันตทางปากซ้ําหลายครั้ง

ดวย (ดูหัวขอที่  2.2.3) 

การตรวจวัดซาลิไซเลตในพลาสมาและการวัดคา pH  ปสสาวะติดตอกันเปนระยะเปนสิ่งสําคญั

ในการตดิตามการรักษา  แนวทางในการแปลผลของซาลิไซเลตในพลาสมาไดใหไวในรูปที่ 13  อาจพบ

ความเขมขนของซาลิไซเลตในพลาสมาไดถึง 300 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงพบในผูใหญที่อยูในระหวางการ

รักษา 

 
6.100 สตริกนิน (Strychnine) 

Strychnidin-10-one; C21H22N2O2; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 334 
 

สตริกนินและสารทีค่ลายคลึงกันคือ บรูซนี (brucine) (10,11-dimethoxystrychnine)  เปนอัลคา

ลอยดที่มีพิษสูงมากไดมาจากเมล็ดของพืช Strychnos nuxvomica และพืช Strychnos ชนดิอื่นๆ  

สตริกนินมรีสขมและในบางครั้งจงึใชผสมในยาบํารุง  นอกจากนี้ยังใชในการกําจัดสัตวฟนแทะและสัตว

รังควานของสตัวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมชนดิอืน่ๆ และใชเจือปนในไดอะมอรฟน(ดูหัวขอที่ 6.73) 

 นอกจากวิธีทดสอบแบบงายที่ใหไวขางลางนี้ สตริกนนิสามารถตรวจพบและแยกออกจากบรูซีน 

ไดโดยวิธีทนิเลเยอรโครมาโตกราฟโดยการสกัดปสสาวะที่เปนเบสหรือกลาง (ดูหัวขอที่ 5.2.3) 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ  
ตัวอยางที่ใชคอื   ส่ิงที่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ 

 

น้ํายาและสารเคมี  

1. แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) 

2. แอมโมเนียมวานาเดต (5 กรัม/ลิตร) ในกรดซัลฟวริกเขมขน (ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมตัวอยาง 5 มิลลิลิตร ลงในแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน 1 มิลลิลิตร แลวนําไปสกัดดวย 

คลอโรฟอรม 20 มิลลิลิตร  เปนเวลา  10  นาที  โดยใช  rotary  mixer 
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2. นําไปปนแยก 10 นาที  ดูดชั้นบนซึ่งเปนชั้นของเหลวทิง้  นําชั้นที่เปนตัวทําละลายที่สกัดไดใสหลอด

ทดลองที่สะอาด 

3. ระเหยสวนสกัดใหแหงโดยใชอากาศอัดหรอืกาซไนโตรเจนชวยเปาและละลายสวนสกัดที่แหงแลว

ดวยคลอโรฟอรม  100  ไมโครเมตร 

4. นําสวนที่ละลายได  50 ไมโครเมตร ใสในแผนกระเบื้องหลุม  และเติมสารละลายแอมโมเนียมวานา

เดต  50 ไมโครเมตร 
 

ผลวิเคราะห 

สีมวงที่เกิดขึน้จะเปลี่ยนเปนสีแดงแลวเปนสีเหลืองใชเวลามากกวา 10 นาที   แสดงวามีสตริกนนิ 

 

ความไวของวิธี 

สตริกนิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบยนืยัน  
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่ที่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ 

 

น้ํายาและสารเคมี  

1. ซิงคที่เปนเมด็เล็กๆ   

2. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (ความหนาแนน 1.18) 

3. สารละลายโซเดียมไนไตรต (100 กรัม/ลิตร เตรียมใหมทกุครั้ง) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมซงิคที่เปนเม็ดลงในตัวอยาง 1 มิลลิลติร. และเติมกรดไฮโดรคลอรกิเขมขน 1  มิลลิลิตร  ใหความ

รอนโดยตมในอางน้ํารอนที่เดือด 10  นาท ี

2. ทิ้งใหเย็น  เอาซิงคที่เหลือออก  เติมสารละลายโซเดียมไนไตรต 50 ไมโครลติร 

 

ผลวิเคราะห 

สตริกนินจะใหสีชมพู 

 

ความไวของวิธี 

สตริกนิน 10 มิลลิกรัม/ลิตร  
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การประเมินผลทางคลินิก 
การไดรับสตรกินินโดยการกินสามารถทําใหชักและโดยเฉพาะมีอาการเกร็งหลงัแอน การรักษา

ตามอาการและพยุงอาการ 

 

 

 
 

6.101 ซัลไฟด (Sulfides) 
กลุมซัลไฟด เชน โซเดียมซลัไฟด  (Na2S) และแคลเซยีมซัลไฟด  (CaS) ถูกใชเปนสารกําจัดขน  

สีเรืองแสง  การแตงแรและใชทําทุน อตุสาหกรรมสยีอมและในการผลติพลาสติก  การถายภาพ การ

พิมพ ยาสัตวและใชในทางอ่ืนๆ  การไดรับธาตุกํามะถันโดยการกินจะถูกเมทาบอไลซในทางเดนิอาหาร

และลําไสเปนซัลไฟด  การไดรับกํามะถันประมาณ 10-20 กรัม โดยกิน อาจทําใหเกิดอาการตางๆ ใน

กระเพาะอาหารและลําไส เมื่อโลหะซัลไฟดโดนน้ําหรือกรดจะเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด  ซึง่เปนสาเหตุ

ทําใหเกิดพิษในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม  

ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) เปนกาซไมมีสีมีพิษรายแรงมากที่สุด  ขนาดความเขมขนต่าํๆ มีกลิ่นไม

พึงประสงคของกาซไขเนา ทีค่วามเขมขนสูงขึ้นจะสูญเสียการไดกลิ่นและเปนสาเหตุทีท่ําใหเสยีชีวิตได

ทันทีในสถานปฏิบัติงาน  กาซไฮโดรเจนซัลไฟดเกิดจากการสลายตัวของสารอินทรียทีมี่ธาตุกํามะถัน

เปนสวนประกอบและจากการระเบดิของภูเขาไฟ  กาซนี้ยังใชในอตุสาหกรรมพลาสติก ฟอกหนัง สียอม 

ยาง  ปโตรเลียมและอื่นๆ  

ไฮโดรเจนซัลไฟดถูกเปล่ียนเปนซัลเฟตอยางรวดเร็วในรางกายโดยออกซิเดชั่นและขบวนการอื่นๆ 

ในรางกาย การตรวจวิเคราะหสารซัลไฟดใดๆ ในตัวอยางชีววัตถุ ตองวิเคราะหทนัทหีรือเร็วที่สุดเทาที่จะ

ทําไดเนื่องจากซัลไฟดไอออนไมเสถียรในชีววัตถุ 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ  
ตัวอยางที่ใชคอื   สิง่ที่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ 

 

น้ํายาและสารเคมี  

1.  น้ํายาซัลฟวริก (100 มิลลิลิตร/ลิตร) 

2. น้ํายาเลดอะซิเตต  ผสมสารละลายเลดอะซิเตต (100 กรัม/ลิตร ในน้าํที่เดือดแลว) 50 มิลลิลิตร กับ

สารละลายกรดอะซติิก (2 โมล/ลิตร) 5 มิลลิลิตร 
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วิธีวิเคราะห 

1. ชุบแถบกระดาษกรองดวยสารละลายเลดอะซิเตต   และทิ้งใหแหง 

2. เติมสารละลายกรดซัลฟวริกเจือจาง 3 มิลลิลิตร  ลงในตัวอยาง 1 มิลลิลิตร  แขวนกระดาษกรองใน

ขอ 1. ไวที่ปากหลอดทดลอง นําไปวางในอางน้ํารอนที่เดือดในตูดูดควัน 

 

 

 

ผลวิเคราะห 

กลุมซัลไฟดจะใหกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับเลดอะซีเตต ที่อยูบนกระดาษกรอง

ทําใหเกิดเปนสีดํา 

 

ความไวของวิธี 

ซัลไฟด 50 มลิลิกรัม/ลิตร 

การตรวจซัลไฟดไมสามารถตรวจไดดวยวิธีการตรวจยืนยันอยางงาย   และวิธีไมโครดิฟวชั่นใหผล

ไมนาเชื่อถือ 
 
การประเมินผลทางคลินิก  

การไดรับสัมผัสไฮโดรเจนซัลไฟดอาจทําใหปวดศรีษะ วิงเวียน งุนงง คล่ืนไส  เจ็บคอ  โคมา ชัก 

หัวใจเตนผิดปกติ  การหายใจถูกกดและปอดบวมน้ํา      การรักษาอาจใหออกซิเจน 100 % และไนไตรต

รวมดวย 

 
6.102 ซัลไฟต (Sulfites) 

กลุมซัลไฟต เชน  โซเดียมซลัไฟต (Na2SO3)  โซเดียมไบซัลไฟต (NaHSO3)  และโซเดียมเมตาไบ

ซัลไฟต (Na2S2O3) ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ  การบําบัดน้ํา  อตุสาหกรรมเกี่ยวกับการถายรูปและสิ่ง

ทอ  และใชเปนวัตถุกันเสียในเครื่องดื่ม อาหารและยา สารประเภทซลัไฟตเมื่อทําปฏิกิริยากับกรดทําให

เกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ขนาดของโซเดียมซัลไฟตทีท่ําใหตายในผูใหญประมาณ 10 กรัม 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ  

 

น้ํายาและสารเคมี  
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1. น้ํายามาเจนตา (Magenta reagent) เติมสาร basic magenta (fuchsine, CΙ 42510) 0.02 กรัม ลง

ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (1 โมล/ลิตร) 100 มิลลิลิตร และเก็บไวในที่มืด 

3. สารละลายฟอรมาลดิไฮด เจือจางสารละลายฟอรมาลดีไฮดที่ปราศจากเมทานอล (340-380 กรัม/

กิโลกรัม) 1 มิลลิลิตร ในน้ําบริสุทธิ์ 1 ลิตร 

 

 

 

สารมาตรฐาน  

ละลายโซเดียมซัลไฟตแอนไฮดรัส (1.575 กรัม) ในน้ําบรสุิทธิ ์1 ลิตร (ไดความเขมขนของซัลไฟตไอออน 

1 กรัม/ลิตร) แลวเจือจางดวยน้ํากลั่นใหมีความเขมขนของซัลไฟต ไอออน 0.5, 1.5, 3.0, 6.0 และ 10.0 

มิลลิลิตร/ลิตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมน้ํายามาเจนตา 1 มิลลิลิตร และสารละลายฟอรมาลดิไฮด 3 มิลลิลิตร ลงในตัวอยาง 50 

ไมโครลติร 

2. เติมน้ํายามาเจนตา 1 มิลลิลิตร และน้ําบริสุทธ 3 มิลลลิิตร ลงในตัวอยาง 50 ไมโครลิตร อีกหลอด

ทดลองหนึง่ 

3. vortex-mix นาน 5 วินาที  วางทิ้งไว 5 นาท ี

4. วัดคาการดดูกลืนแสงของสารละลายทดสอบในขอ 1. ที ่ 570 นาโนเมตร โดยเทยีบกับสารละลาย 

ทดสอบแบลงคในขอ 2. (ดหูัวขอที่ 4.5.2) 

 

ผลวิเคราะห 

สรางกราฟมาตรฐานที่ไดจากการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานซัลไฟตและคํานวณหาความ

เขมขนของซัลไฟตในตัวอยาง  

 

ความไวของวิธี 

ซัลไฟต 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก  

พิษเฉียบพลันของซัลไฟตทําให หนาแดง หนามดื หมดสต ิหายใจขัดมีเสียงหวีด หายใจสั้น  ตัว

เขียวคลํ้า  ผิวหนงัเย็น   อาการเปนลมพิษและหลอดเลือดบวม (angioedema)อาจเกิดขึ้นภายใน 1-2 
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นาทีหลงัการรบัสัมผัสและอาจตามดวยหลอดลมบีบเกร็งอยางเฉียบพลัน และหยุดหายใจไดในบางราย  

การรักษาตามอาการและพยุงอาการ  ความเขมขนของซัลไฟตในปสสาวะคนปกติจะนอยกวา 6 

มิลลิกรัม/ลิตร 

 

 

 

 
6.103 เตตราคลอโรเอทิลลีน (Tetrachloroethylene) 

  Perchloroethylene; tetrachloroethene; CCl2:CCl2; มวลโมเลกุลสัมพัทธ  116 

  เตตราคลอโรเอททิลลีนใชเปนยาฆาหนอนพยาธิ  ใชเปนตัวทําละลายในการซักแหงและกําจัด

การเปอนน้ํามนัดวยไอ   พิษเฉียบพลันของสารนี้เกิดจากการไดรับสัมผัสในปรมิาณที่สูงเนื่องจาก

อุบัติเหตหุรือเจตนาจงใจสดูดม (ใชตัวทําละลายในทางที่ผิด) ปริมาณเพียง 5% ที่ถูกดูดซึมของเตตรา

คลอโรเอทิลลีนถูกเปล่ียนเปนกรดไตรคลอโรอะซติิก  ซึ่งสามารถตรวจไดในปสสาวะโดยใชวิธีทดสอบ 

Fujiwara  

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ โดยวิธีทดสอบ Fujiwara ดูเรือ่งคารบอนเตตราคลอไรด (หัวขอที่ 6.23) 

 

ผลวิเคราะห 

 สีแดง/สีมวงแดงที่เกิดขึน้ในชั้นบนซึ่งเปนชั้นของไพรดิีนแสดงวามีสารประกอบไตรคลอโร การ

วิเคราะหแบลงคควบคูดวยชวยกําจัดปญหาการปนเปอนของคลอโรฟอรมที่อยูในบรรยากาศของ

หองปฏิบัติการได 

 สารพวกคลอราลไฮเดรต   ไดคลอราลฟนาโซนและไตรคลอโรเอทิลลีน  ถูกเมทาบอไลซไดดีเปน

กรดไตรคลอโรอะซติิก ฉะนั้นการไดรับโดยการกินหรอืสัมผัสสารเหลานี้ในปรมิาณนอยก็สามารถตรวจ

พบกรดไตรคลอโรอะซติิก ไดใน 12-24 ช่ัวโมงตอมา แตกับเตตราคลอโรเอทิลีน วิธีทดสอบจะมีความไว

นอยกวาเนื่องจากสัดสวนของขนาดที่ไดรบัเพียงสวนนอยที่ถูกเมทาบอไลซ  

 

ความไวของวิธี 

ไตรคลอโรอะซิเตต  1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก  
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  อาการพิษที่เกิดจากการไดรับเตตราคลอโรเอทิลลีนไดแก  ภาวะกลามเนื้อเสียสหการ คล่ืนไส 

อาเจียน โคมา การหายใจถูกกด หัวใจเตนผดิจังหวะ มักไมพบตับและไตถูกทําลาย การรักษาตาม

อาการและพยุงอาการ 
 

6.104 แทลเลี่ยม (Thallium) 
  เกลือของแทลเลียม (Tl) ใชในการผลิตสารก่ึงตัวนํา  เมด็สี เลนส และใชเปนสารกําจัดสตัวฟน

แทะ ในหลายประเทศ   ขนาดของแทลเลยีมที่ทําใหตายในผูใหญคือ 0.2-1 กรัม 

 วิธีทดสอบขางลางนี้ใชตรวจหาความเขมขนของแทลเลียมโดยประมาณในปสสาวะของผูที่สงสัย

วาไดรับพิษจากสารนี้ 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ  
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ  
 

น้ํายาและสารเคมี  

1. น้ํายาไซยาไนด    ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1.6 กรัม  โปแตสเซียมโซเดียมทารเทรต 1.2 กรัม และ 

โปแตสเซียมไซยาไนด 1.36 กรัม ในน้ํา 10 มิลลิลิตร  ขอควรระวังเม่ือใชสารละลายไซยาไนด
เขมขน 

2. สารละลายไดไทโซน (250 มิลลิกรัม/ลิตร) ในคลอโรฟอรม (เตรียมใหมทุกครั้ง) 
 

สารมาตรฐาน  

เตรียมสารละลายแทลเลียมอะซิเตตความเขมขน 1.0 กรัม/ลิตร ในน้ําบริสุทธิ์ แลวเจือจาง

สารละลายดวยปสสาวะแบลงคใหไดความเขมขนของแทลเลียมไอออน 0.1, 1.0, 5.0 และ 10.0 

มิลลิกรัม/ลิตร 

 
 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมน้ํายาไซยาไนด 1 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางหรือสารมาตรฐาน 5 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองขนาด 

10 มิลลิลิตร ที่มีจุกแกวปด vortex-mix นาน  10 วินาที 

2. เติมสารละลายไดไทโซน  2 มิลลิลิตร  vortex-mix 1 นาที นําไปปนแยก 5 นาท ี

3. ดูดชั้นบนซึง่เปนชั้นน้ําทิง้ไป กรองชั้นคลอโรฟอรมที่สกัดไดผานกระดาษกรองใสในหลอด ทดลองที่

สะอาด 
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4. นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 480 นาโนเมตร โดยเทียบกับสวนที่สกัดไดจากปสสาวะแบลงค (ดู

หัวขอที่ 4.5.2) 

 

ผลวิเคราะห 

สีชมพู/แดงที่เกิดขึ้นในชัน้คลอโรฟอรมซึ่งอยูชั้นลางแสดงวามีแทลเลยีมที่ความเขมขน 1 มิลลิกรัม 

/ลิตรหรือมากกวา     สรางกราฟมาตรฐานของการดูดกลนืแสง    เทียบกับความเขมขนของสารละลาย

มาตรฐานแทลเลียม          แลววัดความเขมขนของแทลเลียมในตัวอยางไอออนของโลหะบางชนดิ 

 

อาจรบกวนวิธีการตรวจนี ้ วธิีอะตอมมิกแอบซอบชั่นสเปคโตรโฟโตมติรีตองการใชวัดปริมาณแทลเลียม

ที่แนนอน 

 

ความไวของวิธี 

แทลเลียม 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก  

พิษเฉียบพลันของเกลือแทลเลียมอาจทําใหกระเพาะอาหารและลําไสหยุดชะงัก  ขณะทีค่วาม

เปนพิษระยะกลางและระยะทายคือการรบกวนระบบประสาทสวนกลางและรอบนอก ระบบหัวใจและ

การหายใจ ตาและผิวหนัง อาการของแทลเลียมที่เฉพาะเจาะจงคือ ผมและขนบนใบหนารวง ผูปวยที่มี

ความเขมขนของแทลเลียมในปสสาวะเกิน 0.5 มิลลิกรมั/ลิตร ควรรกัษาโดยการใหโปแตสเซียมเฟอโร

เฮกซาไซยาโนเฟอเรต (Prussian blue, ดตูารางที่ 6) จนกระทั่งแทลเลียมถูกขับออกทางปสสาวะมีคาต่ํา

กวา 0.5 มิลลิกรัม/วัน 

 
6.105 ทีโอฟลลีน (Theophylline) 

1, 3-Dimethylxanthine; C7H8N4O2; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 180 

 

ทีโอฟลลีนเปนยาขยายหลอดลมที่นิยมใชกันอยางแพรหลายเพื่อรักษาโรคหอบหดื  มักผสมอยู

กับเอทิลีนไดอะมีน (อะมิโนฟลลีน)  ทีโอฟลลีนจะถูกเมทาบอไลซเปน 3-เมทิลแซนทนี  กรด 1,3-ไดเมทิ

ลูริก และกรด 1-เมทยูริก  ในเด็กทารก  สารเมทาบอไลตคือ คาเฟอีน 
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การตรวจหาทโีอฟลลีนไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงายในตัวอยางชีววัตถุ วิธีทดสอบเอทิลีน

ไดอะมนีในปสสาวะดวยวิธีออรโธ-ครีซอล/แอมโมเนีย จะใหสีเขียวซึ่งเปนวิธตีรวจพาราเซตามอล แตใน

กรณีนี้ใชเพียงบงชี้วาไดรับอะมิโนฟลลนีโดยการกิน (ดหูวัขอที่ 6.83) 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ  
ตัวอยางที่ใชคอื   พลาสมาหรือซรีัม  

 

สารเคมี  

1. ทรีส (Tris) บัพเฟอร (0.2 โมล/ลิตร , pH 7.0) ผสมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (1 โมล/ลิตร) 200 

มิลลิลิตร และสารละลาย tris(hydroxymethyl)aminomethane free base (121 กรัม/ลิตร) 214 

มิลลิลิตร 

2. โซเดียมคารบอเนตบัพเฟอร (0.1 โมล/ลิตร pH 9.0) ผสมสารละลายโซเดียมคารบอเนต (10.6 กรัม/

ลิตร) 10 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต (8.4 กรัม/ลิตร) 890 มิลลลิิตร 

 
สารมาตรฐาน  
สารละลายที่มีทีโอฟลลีน ความเขมขน 5, 10, 20 และ 50 มิลลิลิตร/ลิตร ในพลาสมาแบลงค 

 

วิธีวิเคราะห  

1. เติมทรีสบัพเฟอร 0.5 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางหรือสารมาตรฐาน 2 มิลลิลิตร หลงัจากนัน้เติม 

คลอโรฟอรม 10 มิลลิลิตร 

2. vortex mix 2 นาที และปนแยก 5 นาท ี

3. แยกชั้นน้ําซึ่งอยูชั้นบนทิง้ไป กรองชัน้คลอโรฟอรม 8 มิลลิลิตร ผานกระดาษกรองใสในหลอดทดลอง

ที่สะอาด 

4. เติมโซเดียมคารบอเนตบัพเฟอรปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ลงในคลอโรฟอรมที่สกัดได vortex mix 2 

นาที และปนแยก  5 นาที 

5. ดูดชั้นน้ําที่สกัดได (ชั้นบน) ใสลงในควอทซสเปกโตรโฟโตมิเตอรเซลล และวัดคาการดดูกลืนแสง  

280 นาโนเมตร โดยเทียบกับพลาสมาแบลงค (ดูหัวขอที่ 4.5.2) 

 

ผลวิเคราะห  
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สรางกราฟมาตรฐานจากการวิเคราะหสารละลายสารมาตรฐานทโีอฟลลีนและคํานวณความ

เขมขนของทโีอฟลลีนในตัวอยาง      ตัวอยางที่มีความเขมขนของทีโอฟลลีนมากกวา 50 มิลลิลิตร/ลิตร 

ควรจะทําการวิเคราะหใหมโดยการเจือจางตัวอยางดวยพลาสมาแบลงค 

การสกัดที่ pH 9.0 และวัดที ่ 280 นาโนเมตร ทําใหลดการรบกวนจากสารกลุมบารบิทูเรต แต 

คาเฟอีน  สารเมทาบอไลตของทีโอฟลลีนและยาชนิดอื่นๆ อาจรบกวนวิธีวิเคราะหนี้ได 
 

ความไวของวิธี 

ทีโอฟลลีน 5 กรัม/ลิตร 
 

การประเมินผลทางคลินิก   
พิษเฉียบพลันเมื่อไดรับทีโอฟลลีนหรือกลุมแซนทนีอืน่ๆ เกินขนาด อาจทําใหเกิดอาการใจสั่น 

ความเลือดดันต่ํา ปสสาวะมาก กระตุนระบบประสาทสวนกลาง คล่ืนไส อาเจียน โปแตสเซียมในเลือด

ต่ํา เมทาบอลิกเอซิโดซีสและชัก การรักษาตามอาการและพยุงอาการ    โดยเฉพาะเนนการแกไขระดับ

โปแตสเซียมในเลือดต่ํา  การใหถานกัมมันตซ้ําจะชวยเพิ่มการกําจัดทีโอฟลลนีใหหมดไป (ดูหัวขอที่  

2.2.3) 

ในระหวางการรักษาดวยทีโอฟลลีน ความเขมขนของทีโอฟลลีนในพลาสมาโดยปกติจะนอยกวา 

20 มิลลิกรัม/ลิตร ถาความเขมขนมากกวา 30 มิลลิกรมั/ลิตร มักจะทําใหเกิดพิษและถาความเขมขน

เทากับหรือมากกวา 50 มิลลิกรัม/ลิตร อาจทําใหเสียชีวิต 

 
6.106  ไทโอไซยาเนต (Thiocyanates) 

สมัยกอนใช โปแตสเซียมไทโอไซนาเนต (KSCN) และโซเดียมไทโอไซยาเนต (NaSCN) รักษาโรค

ความดันเลือดสูง แตปจจุบันประโยชนที่สําคัญของสารประกอบทัง้ 2 นีค้ือใชเปนสารตัวกลาง  ในการ

สังเคราะห และใชในการพิมพ การยอมสีและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถายภาพ ไทโอไซยาเนตเปนสาร

เมทาบอไลทของไซยาไนด    ความเปนพิษของไทโอไซยาเนตโดยทั่วไปเปนผลจากการใชโซเดียมไนโตร 

พรัสไซดตดิตอกันเปนเวลานานแบบเรื้อรัง ไทโอไซยาเนตพบในเลือดของผูสบูบุหรีด่วยซึ่งเกิดจาก

ขบวนการเมทาบอลิซึมของไซยาไนด   ไทโอไซยาเนตถูกขับถายออกทางปสสาวะ  คาครึง่ชีวิตใน

พลาสมาประมาณ 3 วัน ถาการทํางานของไตปกต ิ

  
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื   ปสสาวะ สิง่บรรจุในกระเพาะอาหารและวัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหตุ  
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น้ํายาและสารเคม ี

สารละลายเฟอริกคลอไรด ( 50 กรัม/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

เติมสารละลายเฟอริกคลอไรด 0.1 มิลลิลติร ลงในตัวอยาง 0.1 มิลลิลิตร   ผสมใหเขากัน 

 

ผลวิเคราะห 

สีแดงเขมเกดิขึ้นแสดงวามีไทโอไซยาเนตอยู 

 

ความไวของวิธี 

ไทโอไซยาเนต 50  มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื พลาสมาหรอืซีรัม 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายของกรดไตรคลอโรอะซติิก (50 กรัม/ลิตร) 

2. น้ํายาเฟอริกไนเตรต  ละลายเฟอริกไนเตรตโนนาไฮเดรต  80 กรัม ในสารละลายกรดไนตริก (2 โมล/

ลิตร)  250 มิลลิลิตร เจือจางดวยน้ําบริสุทธิ์จนไดปรมิาตรเปน 500 มิลลิลิตร แลวกรอง 

 

สารมาตรฐาน 

เตรียมสารละลายไทโอไซยาเนตไอออนใหมีความเขมขน 5,10,20,50 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

โดยเจือจางจากสารละลายของโปแตสเซียมไทโอไซยาเนต     (1.67 กรัม/ลิตร ซึ่งเทยีบเทากับไทโอไซยา

เนต ไอออน 1.00 กรัม/ลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซติิก 4.5 มิลลิลิตร  ลงในตัวอยางหรือสารละลายมาตรฐาน  0.5 

มิลลิลิตร vortex mix เปนเวลา 30 วินาที และนําไปปนแยก  5 นาที 

2. ใหทําในหองมดื โดยนําของเหลวสวนบน  2 มิลลิลิตร  เติมลงในน้ํายาเฟอริกไนเตรต 4 มิลลิลิตร 

vortex-mix เปนเวลา 5 วินาที  แลววัดคาการดูดกลืนแสง 460 นาโนเมตร   เทียบกับน้ํายาแบลงค (ดู

หัวขอที่ 4.5.2) 
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ผลวิเคราะห 

สรางกราฟมาตรฐานจากการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานไทโอไซยาเนต  และคาํนวณความ

เขมขนของไทโอไซยาเนตตัวอยาง 

 

ความไวของวิธี 

ไทโอไซยาเนต  2  มิลลิกรัม/ลิตร 

 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันจากการไดรับเกลือไทโอไซยาเนตโดยการกินอาจมีอาการงุนงงสบัสน ออนเพลีย 

ความดันเลือดต่ํา สับสน มีพฤติกรรมเปนโรคจติ กลามเนื้อหดเกรง็และชัก  การรกัษาตามอาการและ

พยุงอาการ 

ในคนไมสูบบุหรีค่วามเขมขนของไทโอไซยาเนตในพลาสมาอยูในชวง 0.1-0.4 มิลลิกรัม/ลิตร 

ขณะทีค่นสูบบุหรีจ่ัดความเขมขนมักอยูในชวง 5-20 มิลลิกรัม/ลิตร  ความเขมขนของไทโอไซยาเนตใน

พลาสมาอาจสูงถึง 100 มิลลิกรัม/ลิตรในระหวางการรักษาดวยโซเดียมไนโตรพรัสไซด แตการเกิดพิษมัก

พบที่ความเขมขนสูงกวา 120 มิลลิกรัม/ลิตร และประมาณ 200 มิลลิกรัม/ลิตร มีรายงานวาถึงตาย 

  

6.107 ดีบุก  (Tin) 
โลหะดีบุก (Sn) และเกลืออนินทรียของดีบุก ใชในขบวนการทําโลหะและในการฟอกหนัง ขัดเงา 

และเคลือบโลหะ (กระปองดีบุก) สารประกอบดีบุกอินทรีย โดยทั่วไปไดมาจากอนุพันธของ  เอทิล-

บิวทิล- หรือ ฟนิล-  เชน ไตรบิวทิลทนิใชเปนสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว ใชเปนสีทาเรือกันตะไคร และใช

เปนสารคงทนในพลาสติก การไดรับสารประกอบอนนิทรียของดีบุก โดยการกินจะถูกดูดซึมไดนอย แต

อนุพันธของดบุีกอินทรียจะถูกดูดซึมไดดจีากทางเดินอาหาร ลําไส ทําใหเกิดพษิอยางรุนแรงตอระบบ

ภายในของรางกาย 

การตรวจหาดบุีก ดีบุกอนนิทรียหรือดีบุกอินทรีย ซึง่เหมาะสําหรับใชในการวินิจฉัยการเกิดพิษ

เฉียบพลัน ไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

ไดรับสารประกอบดีบุกอนินทรียขนาดสงูโดยการกิน อาจทําใหคลื่นไส   อาเจียนและทองรวง การ
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ไดรับสัมผัสอนุพันธของดีบุกอินทรียอยางเฉียบพลัน อาจทําใหปวดศรีษะ อาเจียน ปวดทอง มีเสยีงในหู 

หูหนวก สูญเสยีความจํา  สับสน   โคมาและกดการหายใจ  การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.108  ทอลบูทาไมด (Tolbutamide) 

1-Butyl-3-p-tolylsulfonylurea; C12H18N2O3S;  มวลโมเลกุลสัมพัทธ  270  
 

ทอลบูทาไมดเปนสารลดน้ําตาล ใชอยางแพรหลายในการรักษาโรคเบาหวาน  ประมาณ 85 %

ของขนาดที่ไดรับโดยการกินจะถูกขับออกทางปสสาวะเปนสารเมทาบอไลตของ 4-คารบอกซี และ 4-

ไฮโดรเมทิล   เพียง 5 % ถูกขับออกมาในรูปเดิม ขนาดปกติสําหรับยาตัวนี้มากถึง 3 กรัม/วัน พบมีผูตาย

จากการกินทอลบูทาไมด  50 กรัม 

การตรวจหาทอลบูทาไมดในตัวอยางชีววัตถุไมสามารถตรวจไดดวยวิธีอยางงาย  อยางไรก็ตามมี

วิธีการทําใหเกิดสีที่ใหไวขางลางนี้สามารถใชในการประเมินความรนุแรงของความเปนพิษ ถาสงสัยวา

ไดรับยาเกินขนาด วิธีนี้สามารถใชวัดสารลดน้ําตาลกลุมซัลโฟนิลยูเรียชนดิอื่นๆ ในพลาสมาไดดวย

เชนกัน เชน คลอโพรพาไมดและอะซิโตเฮกซาไมดโดยใชสารมาตรฐานที่เหมาะสม 

 
วิธีทดสอบเชงิปริมาณ 
ตัวอยางที่ใชคอื   พลาสมาและซีรัม 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1. สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ  (0.02 โมล/ลิตร) 

2. น้ํายาฟลูออโรไดไนโตรเบนซนี โดยใช 1-ฟลูออโร-2,4-ไดไนโตรเบนซนี (1 กรัม/ลิตร) ใน ไอโซ-แอม

มิลอะซิเตต   ตองเตรียมใหมๆ  

 

สารมาตรฐาน 

สารละลายทอลบูทาไมด  ความเขมขน 20, 50 , 100 และ 200  มิลลิลิตร/ลิตร ในพลาสมาแบลงค 

 

วิธีวิเคราะห 

1. เติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 2.5 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางหรือสารมาตรฐาน  0.5 มิลลิลิตร และเตมิ

ไอโซ-แอมมิลอะซิเตต  10 มิลลิลิตร  

2. vortex mix 2 นาที และนําไปปนแยก  5 นาที  

3. นําสวนบนซึง่เปนชั้นตัวทําละลายอินทรีย 0.6 มิลลิลิตร    ใสในหลอดทดลองที่สะอาด  เติมน้ํายา

ฟลูออโรไนโตรเบนซีน 1 มิลลิลิตร และ vortex mix   30 วินาที 
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4. ปดจุกแกวของหลอดทดลองแบบหลวมๆ นําไปทําใหรอนในอางน้ํารอนที่เดือด  10 นาที  

5. ทิ้งไวใหเย็นทีอุ่ณหภูมิหอง 30 นาที และวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 346 นาโนเมตร    เทียบกับพลาสมา

แบลงค (ดูหัวขอที่ 4.5.2) 

 

 

ผลวิเคราะห 

สรางกราฟมาตรฐานจากการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานทอลบูทาไมด  และคํานวณความ

เขมขนของทอลบูทาไมดในตัวอยาง  ตัวอยางที่มีความเขมขนมากกวา 200 มิลลิกรัม/ลิตร ตองเจือจาง

ดวยพลาสมาแบลงค และวิเคราะหใหม 

น้ํายาที่ทําใหเกิดสีที่ใชในปฏิกิริยาทดสอบนี้สวนมากใหปฏิกิริยากับ primary และ secondary 

amines กับหมูฟงชั่นอืน่บางชนดิ  ผลวิเคราะหที่เกิดขึน้ตองประเมนิผลดวยความระมัดระวังเนื่องจาก

อาจมียาชนิดอื่นใหผลดวย  

 

ความไวของวิธี 

ทอลบูทาไมด  10 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การไดรับยาลดน้ําตาลชนดิซัลโฟนิลยูเรีย เชน ทอลบทูาไมดเกินขนาด อาจทําใหคล่ืนไส  อาเจียน 

ปวดทอง ความดนัเลือดต่ํา  วิงเวียน     ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานานเกิน        เลือดมีโปแตสเซียมมาก 

เมทาบอลิกเอซิโดซีส โคมา ชัก ปอดบวมและระบบไหลเวียนลมเหลว การรักษาจะรวมถึงการแกภาวะ

น้ําตาลในเลือดต่ําโดยใหกลูโคส 

ความเขมขนของทอลบทูาไมดในพลาสมาระหวางการรกัษาโดยทั่วไปจะมีคา 40-100 มิลลิกรัม/

ลิตร  และการเกิดพิษอาจเกิดขึ้นที่ความเขมขนในพลาสมาสูงกวา 200 มิลลิกรัม/ลิตร การวัดระดับ

น้ําตาลในเลือดเปนสิ่งสําคญัในการวินิจฉัยการเกิดพิษที่เกิดจากทอลบูทาไมด   และยาลดน้ําตาลอื่นๆ 

และในการตดิตามการรักษา (ดหูัวขอที่ 3.1.1) 

 
6.109 โทลูอีน (Toluene) 

Methylbenzene; C6H5CH3;  มวลโมเลกุลสัมพัทธ  92 

โทลูอีนใชในอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย  ใชเปนตัวทําละลายในกาว  สีทาและสารละลาย

สําหรับลอกสี  (ซึ่งมักมีไดคลอโรมีเทนหรอืเมทานอลเปนสวนผสม)  ความเปนพิษเฉียบพลันเกิดจากการ

ไดรับสัมผัสปรมิาณมากๆ  จากการเกิดอุบัติเหตหุรอืเจตนาสูดดม (การสูดดมกาวหรือการใชตัวทํา
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ละลายในทางที่ผิด)  เมื่อรางกายไดรับโทลูอีนประมาณ  80%  ถูกเมทาบอไลซเปนกรดเบนโซอิกซึ่งคอน

จูเกทกับไกลซีนเปนกรดฮปิพูริก  ดังนัน้การวัดฮิปพูเรตที่ขับทางปสสาวะสามารถใชเปนดัชนีชีวั้ดการ

ไดรับโทลูอีนแบบเรื้อรัง  แตโซเดียมเบนโซเอทหรือกรดเบนโซอิกซึ่งใชเปนสารกันเสียในอาหารจะถูกเม

ทาบอไลซเปนฮิปพูเรตดวย   ฉะนัน้ผลวิเคราะหที่เกิดขึ้นควรประเมินผลดวยความระมัดระวัง 

 
การทดสอบเชิงคุณภาพ  
ตัวอยางที่ใชคอื ปสสาวะ 

 

น้ํายาและสารเคม ี

1.  สารละลายกรดไฮโดรคลอริก  (0.05 โมล/ลิตร) 

2. น้ํายาไดเมทิลอะมิโนเบนซาลดิไฮด ใชพารา-ไดเมทิลอะมิโนเบนซาลดิไฮด (40 กรัม/ลิตร) ในอะซิติก

แอนไฮดรายด  ซึง่มีผลึกของโซเดียมอะซิเตตแอนไฮดรัสเล็กนอย (ประมาณ 0.5 กรัม)   

3.   โซเดียมคลอไรด  (ของแข็ง) 

4.   ตะกอนของซิลิกา 

 

สารมาตรฐาน 

ปสสาวะแบลงคและปสสาวะที่เติมกรดฮิปพูริกใหมีความเขมขน  0.2, 0.5, 1.0  และ  2.0  กรัม/ลิตร  

ซึ่งปสสาวะทีน่ํามาเตรียมตองมาจากแหลงเดียวกันและสามารถเก็บไดนาน  1  เดือนที่อณุหภมิู 4 oซ  

ในที่มืด 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ปรับ  pH  ของตัวอยางปสสาวะ และปสสาวะที่มีสารมาตรฐาน 1.0 มิลลิลิตร ใหได pH  2 ดวยกรด

ไฮโดรคลอริกเจือจางและเตมิโซเดียมคลอไรด  จนสารละลายอิ่มตัว 

2. เติมไดเอทิลอีเทอร:เมทานอล (9:1)  2 มิลลิลิตร vortex-mix  นาน  1  นาที และนําไปปนแยก 5  นาที 

3. ดูดสวนบนซึ่งเปนชั้นของอีเทอร  ใสในอีกหลอดทดลองทีส่ะอาด  สกัดชั้นของเหลวชั้นลางอีกครัง้ดวย

ไดเอทิลอีเทอร : เมทานอล  (9:1)  2  มิลลลิิตร 

4. รวมอีเทอรที่สกัดไดไวดวยกัน  เตรียมหลอดทดลองอีกหลอดซ่ึงเติมตะกอนของซิลิกา 0.5 กรัม ใส

สวนสกัดอีเทอร  1 มิลลิลิตร  

5. ระเหยตัวทําละลายภายใตลมของอากาศอัดหรือกาซไนโตรเจนชวยเปา และเตมิไดเมทิลอะมิโนเบน

ซาลดิไฮด 3 มิลลิลิตร ทําใหรอนบน  heating block  ที่ 135 oซ  5  นาท ี

6. ทิ้งใหเย็นเติมเมทานอล  4 มิลลิลิตร  vortex-mix เปนเวลา 1  นาที  ปนแยก  5  นาท ี
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7. ดูดสวนสกัดเมทานอลลงในหลอดทดลองอีกหลอด       สกัดสวนซิลิกาซ้ําอีกครั้งดวยเมทานอล 4 

มิลลิลิตร   

8.  รวมสวนสกัดเมทานอลและวัดคาการดดูกลืนแสงที่  460 นาโนเมตร     เทียบกับสวนสกัดปสสาวะ

แบลงค  (ดูหัวขอที่ 4.5.2)  
 
ผลวิเคราะห 

เตรียมกราฟมาตรฐานจากการวิเคราะหสารมาตรฐานกรดฮิปพูริก และคํานวณความเขมขนของ

กรดฮิปพูริกในตัวอยาง  ส่ิงสําคญัคือในการเตรียมสารมาตรฐานตองใชปสสาวะแหลงเดียวกันกับที่ใช

เปนแบลงค   เนื่องจากการขับถายฮิปพูเรตในปสสาวะขึ้นอยูกับการไดรับเบนโซเอตจากอาหารดวย 

 

ความไวของวิธี 

กรดฮิปพูเรต   0.1 กรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

ลักษณะความเปนพิษเฉียบพลันจากโทลูอีนมีอาการกลามเนื้อเสียสหการ คลื่นไส  อาเจียน  การ

หายใจถูกกด  โคมาและหัวใจเตนผิดจังหวะ  ไมพบวาตับและไตถูกทําลาย  การรักษาตามอาการและ

พยุงอาการ 

ความเขมขนของฮิปพูริกในปสสาวะคนปกติเทากับ  0.1-0.2  กรัม/ลิตร  ความเขมขนมากกวา  1  

กรัม/ลิตร บงชี้วาไดรับสัมผสัโทลูอีนโดยไมรวมเบนโซเอตที่ไดรับจากแหลงอ่ืน ในการเกิดพิษเฉียบพลัน 

อาจตายไดกอนที่การขับถายฮิปพูเรตในปสสาวะจะเพิ่มข้ึน   

 
6.110 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) 

Methylchloroform;  CCl3 CH3;  มวลโมเลกุลสัมพัทธ  133 

1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  ใชอยางแพรหลายเปนตัวทําละลายในการซักแหง  กําจัดรอยเปอนน้ํามัน

และน้ํายาแกคําผิด  การเกิดพิษเฉียบพลันเกิดจากการไดรับปริมาณมากๆ จากอุบัติเหตหุรือเจตนาสูด

ดม (การใชตวัทําละลายในทางที่ผิด) ขนาดทีด่ดูซึมประมาณ 2% 1,1,-ไตรคลอโรอีเทนถูกเมทาบอไลซ

เปน  2,2,2-ไตรคลอโรเอทานอลแลวเปนกรดไตรคลอโรอะเซติกตอไป  ซึ่งตรวจพบในปสสาวะโดยวิธี

ทดสอบ Fujiwara  

 
วิธี่ทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ  วิธีทดสอบ Fujiwara ดูเรื่องคารบอนเตตราคลอไรด  (ดู หวัขอที่  6.23) 
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ผลวิเคราะห 

สีแดงเขม/มวงแดงที่เกิดขึ้นชัน้บนซึ่งเปนชัน้ของไพรดิีน แสดงวามีสารประกอบไตรคลอโร  การ

ตรวจวิเคราะหแบลงคเพื่อตดัปญหาการปนเปอนจากคลอโรฟอรมในบรรยากาศหองปฏิบัติการ 

การตรวจวิเคราะหนี้มีความไวและตรวจพบไดในขนาดทีไ่ดรับจากการกินและการไดรับสัมผัสใน

ขนาดต่ําๆ ของสารประกอบเหลานี้ซึง่ถูกเมทาบอไลซเปนกรดไตรคลอโรอะซติิกไดมาก เชน คลอราลไฮ

เดรต  ไดคลอราลฟนาโซนและกรดไตรคลอโรเอทิลีนใน 12-24  ชั่วโมงตอมา  อยางไรก็ตามวิธีทดสอบนี้

มีความไวต่ําสําหรับ   1,1,1-ไตรคลอโรอเีทน  เนื่องจากสวนที่ถูกเมทาบอไลซเมีเพียงล็กนอยเปนเพียง

บางสวน  

 

ความไวของวิธี 

ไตรคลอโรอะซิเตต   1 มิลลกิรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

อาการเกิดพิษของ 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน มีอาการของกลามเนื้อเสียสหการ  คล่ืนไส  อาเจียน 

การหายใจถูกกด โคมาและหัวใจเตนผิดจงัหวะ  ไมพบวาตับและไตถูกทําลาย  การรักษาตามอาการ

และพยุงอาการ 

 
6.111 ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloethylene) 

Trichloethylene : CHCl : CCl2 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 131 

ไตรคลอโรเอทลีินเปนตัวทําละลายที่รูจักกันเปนอยางดีและใชเปนยาสลบดวย  โดยทั่วไปการเกิด

พิษเฉียบพลัน เกิดจากอุบัติเหตทุําใหไดรับสัมผัสในปริมาณมากหรือสูดดมโดยเจตนา (เนื่องจากใช

ในทางที่ผดิ)  เชนเดียวกับยานอนหลับบางชนดิไดแก คลอราลไฮเดรต  ไดคลอราลฟนาโซล  ไตรคลอโร

เอทิลีน ที่ถูกเมทาบอไลซ (ประมาณ 80 % ของขนาดดูดซึม) เปนกรดไตรคลอโรอะซติิก ซึง่สามารถ

ตรวจวัดไดในปสสาวะโดยใชวิธีทดสอบ Fujiwara 

 
วิธีทดสอบเชงิคุณภาพ 
ตัวอยางที่ใชคอื  ปสสาวะ  วธิีทดสอบ Fujiwara ดูเรื่องคารบอนเตตราคลอไรด (ดหูัวขอที่ 6.23) 
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ผลวิเคราะห 

สีแดง/มวงแดงที่เกิดขึน้ในชัน้บนซึง่เปนชัน้ของไพรดิีนแสดงวามีสารประกอบไตรคลอโรอยู การ

วิเคราะหตองทําแบลงคดวยเพื่อตัดปญหาการปนเปอนจากคลอโรฟอรมที่อยูในบรรยากาศของ

หองปฏิบัติการ 

วิธีทดสอบนี้มีความไวมากและสามารถใชตรวจวัดไดหลังจากไดรับสัมผัสไตรคลอเอทิลีน 12-24 

ชั่วโมงตอมา อยางไรก็ตามสารประกอบชนิดอืน่ๆ  ใหกรดไตรคลอโรอะซิติกในรางกายดวยรวมทั้งตัวทํา

ละลายกลุมคลอริเนตเตต  1,1,1 ไตรคลอโรอีเทนและเตตราคลอโรเอทิลีน  ฉะนั้นตองระมดัระวังในการ

รายงานผลวิเคราะหดวย 

 

ความไวของวิธี  

ไตรคลอโรอะซิเตต 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

ลักษณะทางคลินิกของการเกิดพิษเฉียบพลันของไตรคลอโรเอทิลีน  มีอาการกลามเนื้อเสียสหการ  

คล่ืนไส  อาเจียน  โคมา  การหายใจถูกกดและหัวใจเตนผิดจังหวะ  ตับและไตอาจถูกทําลายดวย การ

รักษาตามอาการและพยุงอาการ 

 
6.112 เวอราพามิล (Verapamil) 

5-(N-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-N-methylamino)-2-(3,4-di-methoxyphenyl)-2-

isopropylvaleronitrile ; C27H38N2O4 ; มวลโมเลกุลสัมพัทธ 455 

 

เวอราพามิลใชรักษาความดันเลือดสงู ขบวนการเมทาบอลิซึมไดแก เอ็น-ดิเอคิลเลชั่น (เอ็น-ดิเมทิ

เลชั่น แลวเกิดสารนอรเวอราพามิลซึ่งเปนสารที่มีฤทธิท์างเภสัชวิทยา) และออรโธ-ดิเมทิเลช่ัน และคอนจู

เกชั่น  ขนาดของยาประมาณ 70% ถูกขับออกทางปสสาวะ 10 % เปนนอรเวอราพามิลและนอยกวา 5 

% อยูในรูปเดมิ 
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การตรวจหาเวอราพามิลไมสามารถตรวจไดดวยวิธีงาย แตสารนี้และเมทาบอไลตของมันสามารถ

ตรวจวิเคราะห และพิสูจนเอกลักษณโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโตกราฟโดยการสกัดดวยตัวทําละลายจาก

ตัวอยางปสสาวะที่เปนเบส 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

พิษเฉียบพลันโดยการกินของเวอราพามิล อาจทําใหหัวใจเตนชา ความดันเลือดต่ํา หัวใจเตนผิด

จังหวะ  เมทาบอลิกเอซิโดซสี  ภาวะเลือดมีน้ําตาลเกิน  โคมา  และภายในทางเดินกระเพาะอาหารและ

ลําไสมีเลือดออก การรักษาพยุงอาการ   ในรายที่มีอาการรนุแรงอาจใหเกลอืแคลเซียมและสาร 

inotropic รวมดวย 

 
6.113  ซิงค (Zinc) 

ซิงค (Zn) ใชในโลหะผสมบางชนดิ (ทองเหลือง)  ในการชุบโลหะ (ดวยกระแสไฟฟา) และใน

ประโยชนอีกหลายๆ ดานโดยเฉพาะซิงคคลอไรด (ZnCl2) ขนาดเล็กๆ ที่เกิดจากเครื่องยนตและ

สารประกอบนีใ้ชในโลหะบัดกรี แบตเตอรีแ่หงและซีเมนตทําฟน ซิงคออกไซด (ZnO) ไดนํามาใชทาง

เภสัชกรรม (ผายางปดแผลซงิคออกไซด)  ยาง  ทําสีเม็ดสีขาว การเปนพิษอยางเฉียบพลันจากการกิน

สารประกอบอยางซิงคคลอไรด มนีอยเนือ่งจากซิงคคลอไรด มีผลทําใหเกิดการอาเจียน เคยมีรายงาน

เกี่ยวกับการตายหลังจากการฉดีซิงค 7.4 กรัม เขาทางหลอดเลือดดาํและการสูดดมควันของซิงคคลอ

ไรด 

การตรวจวิเคราะหหาซิงคในตัวอยางชีววัตถุไมสามารถตรวจดวยวิธีทดสอบเชิงคณุภาพอยางงาย

หรือวิธทีดสอบเชิงปริมาณ 

 
การประเมินผลทางคลินิก 

การเกิดพิษอยางเฉียบพลันของสารประกอบซิงคมีอาการ มีไข คล่ืนไส อาเจียน ทองรวง งวงงนุ  

ปวดกลามเนื้อ ไมมีแรง ตัวเขียวคลํ้า ปอดบวมน้ํา  ตับออนอักเสบเฉียบพลัน ไตลมเหลวอยางเฉียบพลัน 

การรักษาตามอาการและพยุงอาการ 
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คําแปลศัพท 
 คําศัพท ตางๆ บรรจุไว เพื่อชวยการสื่อสารระหวางนักพิษวิทยาและแพทย คําอธิบาย

ความหมายของศัพทที่ใหนี ้ใชกับศัพทเฉพาะในหนงัสอืเลมนี้  และอาจจะไมเหมาะสมกับเนื้อหาอื่น 

Abortifacient วิธีการที่ทําใหเกิดการแทง 

Abuse การใชยาหรือสารอ่ืนๆ ที่มากเกินหรือไมเหมาะสม 

Abuse, volatile substance การตั้งใจสูดดมสารทีร่ะเหยได เชนตัวทําละลายอินทรีย หรือตวั

ขับเคลื่อนสารที่ใชในละอองลอย เพ่ือตองการใหเกิดความเปนพิษ 

Acetylcholine สารสงผานประสาทที่สําคญัของระบบประสาทสวนปลายของสัตวที่มีกระดูกสันหลงั

และไมมีกระดกูสันหลัง (ดู Anticholinergic, Cholinergic ดวย) 

Acetylcholinesterase, Acetylcholine acetylhydrolase, EC  3.1.1.7  เอ็นไซมที่แยกสลายสื่อ

ประสาท acetylcholine ดวยน้ําภายในระบบประสาทสวนกลาง (ดู cholinesterase ดวย) 

Acidosis พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการสะสมกรดหรอืมีการสูญเสยีเบสในเลือด หรือเนื้อเย่ือของ

รางกาย 

Acidosis, lactic   ภาวะเปนกรดเมตาบอลิกเนื่องจากสรางกรด lactic มากเกิน 

Acidosis, metabolic  ภาวะเปนกรดที่กําเนิดขึน้จากการเมตาบอลิซึม 

Acidosis, respiratory  ภาวะเปนกรดที่กําเนดิขึ้นจากการหายใจ 

Acne  การอักเสบภายในหรอืรอบๆ ตอมไขมัน โดยทั่วไปจะพบบนผิวหนา อก และหลัง 

Acute  ทันทีทนัใด หรือระยะสั้น (cf.Chronic) 

Acute-on-chronic  บรรยายถึงความรุนแรงที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมอยางทันททีันใด จากโรคเรื้อรังหรอืไดรับ

สัมผัสติดตอกันมาเปนเวลานานแลว 

β-Adrenoceptor blocking agent   (ดู β–Blocker) 

Agonist  ยาซึ่งมีสัมพรรคภาพและการทํางานทางสรรีวิทยาที่ตัวรับในเซลล    

β-Agonist  สารที่ออกฤทธิ์ใหผลแบบ  agonist  ที่ β-Adrenoceptor    

Agranulocytosis  ความผิดปกติของเลือด เนื่องจากไมมี granulocyte 

Akathisia  การสูญเสียความสามารถในการนั่งนิง่ๆ กับที่ อาการนั่งไมตดิที ่

Albuminuria  การมี albumin ในปสสาวะ 

Alkaline diuresis  เทคนคิในการทําใหปสสาวะเปนดาง เชน ให sodium bicarbonate ทางหลอดเลือด

ดํา เพื่อเรงการขับถายสารพิษที่มีฤทธิ์เปนกรด เชน salicylate 

Alkalinization  การเพิ่มดางหรือทําใหเปนดาง 

Alkaloid  สารอินทรียที่มี nitrogen เปนองคประกอบซึ่งไดมาจากพืช 
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Alkalosis  ภาวะพยาธิสภาพที่มีผลมาจากเลือดหรือเนื้อเย่ือของรางกาย มีการสะสมเบสหรือสูญเสีย

กรด 

Anaemia  ภาวะเลือดพรองเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบนิ 

Anaesthetic  สารที่ทําใหสูญเสียความรูสึกเฉพาะที่หรอืทั่วรางกาย 

Analgesic  สารที่บรรเทาความเจ็บปวด โดยไมระงับความรูสึก หรือสญูเสียความรูสึกตัว (รับรู) 

Anaphylaxis  ปฏิกิริยาตอบโตตอส่ิงแปลกปลอม ซึ่งเปนผลจากความไวที่เพิ่มข้ึนหลงัจากไดรบัสัมผัส

มากอน 

Angioedema  เนื้อเย่ือบวมอยางเดนชดั 

Anion gap  พลาสมาของเลือดมคีวามแตกตางระหวางความเขมขนของโซเดียมกับผลรวมของความ

เขมขนของคลอไรดและไบคารบอเนต 

Anorexia  มีการขาดหรือสญูเสียความอยากอาหาร (cf. Bulimia) 

Anoxia  ภาวะไมมีหรือขาดออกซิเจน 

Antagonist  สารที่ลดฤทธทางเภสัชวิทยาของสารตัวที่สองลดลงหรอืมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตรงกันขาม

กับสารตัวที่สอง 

Anthelminthic  สาร(ที่ใช)ฆาพยาธิในลําไส 

Antiarrhythmic  สารที่ใชรักษาภาวะหัวใจเสียจังหวะ 

Antibiotic  สารที่ผลติหรือไดจากจุลินทรยี ใชในการควบคุมหรือฆาจุลินทรียตวัอื่น 

Antibody  โปรตีนทีร่างกายผลิตขึ้นตอบสนองการไดรบัสัมผัสสาร antigen โปรตนีนี้จะจําและจําเพาะ

เจาะจงในการจับเกาะกับ antigen นัน้ ๆ 

Anticholinergic  สารตานสารสื่อประสาท acetylcholine 

Anticoagulant  ยาปองกันเลือดจับเปนลิม่ 

Anticonvulsant  ยาควบคุมโรคลมชักหรือโรคลมบาหม ู

Antidepressant  ยารักษาโรคซึมเศรา 

Antidiabetic  ยารักษาโรคเบาหวาน 

Antidote  สารซึ่งไปแกหรือตานฤทธิ ์(การทํางานหรือปฏิกิริยาของ) สารพิษในรางกาย 

Antigen  สารใด ๆ ที่กระตุนรางกายใหผลิต antibody 

Antihistamine  สารตานฮีสตามีน 

Anti-inflammatory  การลดหรือปองกันการอักเสบ 

Anti-knock agent  สารชนดิหนึ่ง เชน tetra-ethyl Lead ที่ใชในการปองกันกอนการจุดระเบดิ ในการเผา

ไหมในเครื่องจักร 

Antipsychotic  ยารักษาโรคจติ 

Antipyretic  ยาที่ใชบรรเทาหรือลดไข 
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Antiseptic  สารใชในการควบคุมหรือฆาจุลินทรีย 

Anuria  ไมมีการผลิตปสสาวะอยางสมบูรณ (cf.Oliguria, Polyuria) 

Apathy  อาการคงเฉย  ไรอารมณ 

Apnoea  การหยุดหายใจ 

Areflexia  ไมมีปฏิกิริยาสนองฉับพลัน 

Arrhythmia  จังหวะการเตนของหัวใจที่เปล่ียนไปจากปกติ 

Aspiration (i)  การดึงของเหลวออกดวยวิธีดูด (ดวยเครื่อง) 

      (ii) การหายใจเอาสิ่งแปลกปลอมเขาไป เชน อาเจียน 

Asthma  โรคทางเดินหายใจเรื้อรังที่แสดงลักษณะ โดยมีเสียงหวีดหรอืหายใจออกลําบาก 

Ataxia การลมเหลวของการประสานงานของกลามเนื้อ 

Bilirubin  สารสีซึ่งไดจากการแตกสลายของฮีโมโกลบิน พบละลายไดในเลือดหรือในน้ําด ี

Biological specimens  ตัวอยางของเนื้อเย่ือ (รวมทัง้เลือด เสนผม) ส่ิงคดัหลัง่ (น้ํานม น้ําลาย เหงื่อ) 

สิ่งขับถาย (น้ําดี ปสสาวะ) และสิ่งอ่ืน เชน สิง่บรรจุในกระเพาะอาหาร หรืออาเจียนที่ไดจากผูปวย 

Blank  ใชในเคมีวิเคราะห เพื่อเปนตัวอยางที่ไมมีสารตองการวิเคราะห แตสามารถอานคารบกวนที่มีอยู

ในตัวอยาง 

β-blocker  สารที่ยับย้ังการทํางานของสารสื่อประสาททีม่ีอยูในกาย (epinephrine, norepinephrine) ที ่

β-adrenoceptors 

Bradyarrhythmia ภาวะหัวใจเสียจังหวะ ชนิดที่มีการเตนของหัวใจชามากรวมดวย  

(cf.Tachyarrhythmia) 

Bradycardia  หัวใจเตนชามาก (cf.Tachycardia) 

Bronchoconstriction  หลอดลมหดแคบ 

Brochodilation  หลอดลมขยายกวางขึ้น 

Bronchorrhoea  มีการหลั่งเมือกจากผนังของหลอดลมมากผิดปกติ 

Bronchospasm  การหดของผนงัของหลอดลมอยางรนุแรงเปนระยะๆ 

Bulimia  อาการหิวไมหาย (หิวผิดปกต)ิ  (cf.Anorexia) 

Butyrophenones  กลุมหนึ่งของยารักษาโรคจิต 

Carboxyhaemoglobin  ผลผลิตทีเ่กิดเมือ่คารบอนมอนอกไซดจับกับฮีโมโกลบิน 

Cardiogenic  เกิดขึ้นใน หรอืมีตนกําเนิดจากหัวใจ 

Cardiotoxic  มีฤทธิ์ทําอันตรายตอการทํางานของหัวใจ 

Catheterization  การสอดใสหลอดสําหรบัเติมของเหลวหรือเอาของเหลวออกจากรางกาย 

Caustic มีฤทธิ์กัดกรอนผิวหนงัและเนื้อ 

Cerebellar  สมองดานหลงัที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวและสมดุลภายในอํานาจจิตใจ 
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Cerebral  สัมพันธกับสมอง 

Chelate  สารซ่ึงมีโลหะอิออนตรงกลางจับกับโมเลกุลอินทรีย (สาร chelating) 2 ตําแหนงหรือมากกวา 

(ดู Sequestrant ดวย) 

Chelating  agent  สารประกอบที่สามารถจับรวมตัวกับโลหะอิออน 

Chelation therapy  การรักษาดวยสาร chelating เพ่ือเพิ่มการกําจัดหรือลดความเปนพิษของสารพิษ 

Cholinergic  กระตุน ปลุกฤทธิ์หรือสงผานโดย acetylcholine 

Cholinesterase  เอนไซม (EC.3.1.1.8) ซึ่งเรงปฏิกิริยาการยอยสลาย choline ester  เปน choline (ดู 

Acetylcholinesterase ดวย) 

Chorea การเคลื่อนไหวของแขนขาหรือหนาที่ผิดปกติและอยูนอกอํานาจจิตใจ 

Chronic  (เวลา)ระยะยาว (cf.Acute) 

Cirrhosis  โรคเส่ือมถอยของตับที่เกิดขึน้รวมกับมีการเจรญิแบบผิดปกติของเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน (เนื้อเย่ือ

แผลเปน) 

Coagulopathy  ความผิดปกติของการเกิดลิ่มเลือด 

Colic  ความเจ็บปวดบรเิวณทองอยางรนุแรงและเปนระยะๆ 

Conjugate  เมตาบอไลตที่เกิดจากการจับดวยพันธะโควาเลนตกับสารบางชนดิ เชน glucuronic acid, 

sulfate, acetate หรือ glycine 

Conjunctiva พ้ืนผิวรอบนอกของลูกตาและพ้ืนผิวภายในของหนงัตา 

Conjunctivitis  การอักเสบของ conjunctiva 

Contaminant  ส่ิงเจือปน 

Corrosive  ความสามารถในการกัดกรอนหรือละลายโดยปฏิกิริยาเคมี 

Cosmetic  เกี่ยวกับการทําใหดูดีข้ึนหรือมีอนามัย 

Cross-contaminant  เกิดการเจือปนโดยไมไดตั้งใจ 

Crystalluria  มีกอนผลึกในปสสาวะ 

Cutaneouns  เกี่ยวเนื่องกับผิวหนัง 

Cyanosis  ปรากฏเปนสีน้ําเงิน โดยเฉพาะที่ผิวหนงัและเยื่อบุเมือก เนื่องจากขาดออกซิเจน 

Deamination  เอาเอมีนออกจากโมเลกุล 

Delirium  ภาวะที่มีลักษณะประสาทหลอน ความงุนงงสับสน และความกระสับกระสาย 

Delerium tremens  ลักษณะทางคลินิกที่เกิดกับอาการขาดแอลกอฮอล (ด ูwithdrawal drug) 

Denature  (i)  มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทางกายภาพของสารหรือสารผสม 

                (ii)  เกิดความไมเหมาะสมตอการบริโภคของมนุษย 

Depigmentation  มีการสูญเสียธรรมชาตขิองสี 

Depilatory agent  สารที่ใชทาเฉพาะที่ เพื่อกําจัดขนที่ไมตองการ 
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Depression, respiratory  (i)  อัตราการหายใจต่ําและลึกของการหายใจต่ําผิดปกต ิ

                    (ii)  ปริมาณของออกซิจนที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อลดลง (ด ูHypoxia ดวย) 

Derivative   สารที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเริ่มแรก 

Dermal  เกี่ยวของกับผิวหนัง 

Dermatitis  การอักเสบของผิวหนัง 

Dermatitis herpetiformis  ลักษณะโรคทีเ่กิดจากการระคายเคืองของผิวหนงัอยางรนุแรงไมสม่าํเสมอ 

และในที่สดุผวิหนังบริเวณนั้นเปนส ี

Descaling agent  สารที่ใชกําจัดตะกอนออกจากการตมน้ํา และภาชนะอื่นๆ  

Detergent  สารเคมทีี่ใชในการทําความสะอาด 

Diabetes mellitus  ความผิดปกติในการสรางและสลายน้ําตาล เนื่องจากการขาด insulin 

Dialysis  วิธีการแยกสารโดยขบวนการแพรผาน semipermeable membrane 

Dialysis, peritoneal  วิธีการทําใหเลือดบริสุทธิด์วยวิธี dialysis โดยใชของเหลวซึมซาบเขาไปในเยื่อบุ

ชองทอง และเอาของเหลวนั้นออกในเวลาตอมา จุดมุงหมายเพ่ือเอาสารประกอบที่มีน้ําหนักโมเลกุล

คอนขางต่ําที่ไมตองการออกจากระบบหมุนเวียนเลือด 

Diluent  ของเหลวใชในการเจือจาง 

Diplopia  การมองเหน็เปนรูปซอน 2 ชั้น 

Discriminating power  ความสามารถของระบบที่แยกความแตกตางของตัวเลขได 

Disinhibition  ขาดการควบคุมพฤติกรรม 

Disorientation  มีความสับสนของทศิทาง 

Disseminated intravascular coagulation  มีการจับเปนล่ิมของเลือดทั่วระบบไหลเวียน แตมักเกิดเมื่อ

มีเลือดออกอยางผิดปกต ิ

Diuresis  มีการผลิตปสสาวะเพ่ิมข้ึน 

Diuresis, forced  มีการเสริมการผลิตปสสาวะอยางผิดปกต ิ เชน การใหของเหลวทางหลอดเลือดดํา

หรือใหยาขับปสสาวะ 

Diuretic  สารที่เพิ่มการผลิตปสสาวะ 

Drug  สารที่เมื่อใหกับสิ่งมีชีวิต หรือระบบที่ไดจากสิ่งมีชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงหนาที่ไดหนึ่งหรือ

มากกวาหนึ่งของหนาที ่

Drug, controlled  ยาที่มีกฎหมายควบคุมการใช 

Dysphagia  การกลืนที่ลําบาก 

Dyspnoea  หายใจลําบากหรือหายใจขัด 

Dystonic reaction  ผลที่ตามมาจากการที่ความตึงของกลามเนื้อเปลี่ยนไป 

Elimination half-life  ดู Plasma half-life 
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Embalm  เก็บรักษารางกายหลังเสียชีวิต 

Emesis  อาเจียน 

Emetic  สารที่เปนเหตทุําใหอาเจียน 

Encephalopathy   โรคสมองเสื่อม (ถอย) 

Enteral  ภายในลําไส โดยทัว่ไปใชหมายถึงการใหสารทางปาก 

Enterohepatic  recirculation วัฏจักรของสารซึ่งถูกขับถายในน้ําดี แลวถูกดูดซึมกลับที่ลําไส 

Epigastric สวนของทองที่เริ่มจากกระดูกกลางอกถึงสะดือ (epigastrum) 

Erythrocyte  เซลลเมด็เลือดแดง 

Euphoria ความรูสึกที่ดีเกินความเปนจริง 

 Euthanasia  การทําใหตายอยางไมทรมาน ในกรณีที่โรครักษาไมไดหรือทําใหเจ็บปวด 

Fibrillation, ventricular การสญูเสียอยางสาหัสในการประสานการหดตัวของเสนใยกลามเนื้อหัวใจหอง

ลาง  ซึง่ทําใหเลือดหยดุไหลออกจากหัวใจ 

Fibrosis  การเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกต ิโดยทั่วไปเพื่อตอบสนองการบาดเจ็บ 

First-pass metabolism  สวนหนึง่ของขนาดที่ใหรับประทาน แลวถูกเมตาบอไลซในตับหรือผนังทางเดนิ

อาหาร กอนที่เขาถึงระบบไหลเวียน 

Fumigant  ไอของสารที่ใชฆาพืชหรือสัตวที่รบกวน 

Fungicide  สารกําจัดศตัรูพืชและสัตว ที่ใชฆาเชื้อราหรอืควบคุมการเจรญิเติบโตของสปอร 

Gag reflex  การตอบสนองอัตโนมัต ิโดยการปด epiglottis (สวนของแผนกระดูกออนที่อยูเหนอืทอลม) 

เพื่อปองกันการหายใจเอาอาเจียนเขาไป 

Gastric  เกี่ยวของกับกระเพาะอาหาร 

Gastritis  การอักเสบของกระเพาะอาหาร 

Gastroenteritis  การอักเสบของผนังเยื่อบุดานในของกระเพาะอาหารและลําไส 

Gastrointestinal  เกี่ยวของกับกระเพาะอาหารและลําไส 

Genitourinary  เกี่ยวของกับระบบสืบพันธุและปสสาวะ 

Granulocyte  เมด็เลือดขาวชนดิหนึ่ง 

Haematemesis  อาเจียนเปนเลือด 

Haematocrit สัดสวนปริมาตรของเมด็เลอืดแดงหมายถึงอัตราสวนของปรมิาตรของเซลลตอพลาสมา 

Haematoma  การบวมในสวนของเลือด 

Haematuria  มีเลือดในปสสาวะ 

Haemodialysis วิธีการทําไดอะไลซเลือดดวยของเหลวที่มีความดันออสโมซีสเสมอเลือดปริมาตรมากๆ 

ซึ่งอยูภายนอกรางกาย จากนั้นนํากลับเขาสูระบบไหลเวียน เพื่อนําเอาสารประกอบมีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา

ที่รางกายไมตองการออกจากการไหลเวียน 
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Haemoglobin  สารสีที่มีเหล็กเปนองคประกอบพบในเมด็เลือดแดง ซึ่งมีหนาที่จบักับออกซิเจน สําหรับ

ขนสงไปในกระแสเลือด 

Haemolysis  การแตกของเซลลเม็ดเลือดแดง ทําใหมีฮีโมโกลบินอิสระในพลาสมา 

Haemoperfusion  วิธีการที่เลือดถูกสงผานเขาคอลัมนทีมี่สารดดูซับภายนอกรางกาย และจากนั้น

นํากลับเขาสูระบบไหลเวียนใหม เพื่อใชสําหรับเอาสวนประกอบมนี้ําหนักโมเลกลุต่ําที่ไมตองการออก

จากการไหลเวียน 

Haemorrhage  การมีเลือดออก 

Haemostasis  การหยุดเลือด 

Halide  สารประกอบที่มีไอออนของฮาโลเจนอยูกับโลหะหรือไอออนทีเ่ปนอินทรีย 

Hallucination  การจินตนาการปรากฏการณ อาจเปนการเหน็หรือการไดยิน 

Hallucinogen  สารที่ทําใหเกิดอาการประสาทหลอน 

Halogen  ชดุกลุมธาตทุี่จดัขึ้นเพื่อใชในทางปฏิบัต ิ ประกอบดวย  ฟูลออรีน  คลอรนี โบรมีน และ

ไอโอดีน เปนองคประกอบ 

Headspace  สวนของชองวางที่อยูเหนือของแข็งหรือของเหลวในภาชนะบรรจ ุ

Hepatic  เกี่ยวของกับตับ 

Hepatitis  การอักเสบของตบั 

Hepatorenal  เกี่ยวของกับสวนของตับและไต 

Hepatotoxic  ตับไดรับอันตราย 

Herbicide  เปนสารกําจัดศตัรูพืชและสตัวพืชชนดิหนึง่ ใชในการควบคุมหรือฆาพืช หรือเมล็ด (พืชที่ไม

ตองการ) 

Histamine  เปนเอมนีชนดิหนึง่ทีมี่อยูในเนื้อเย่ือหลายชนิด ซึง่เมื่อถูกปลอยออกมาทําใหเกิดอาการแดง

และเกิดอาการอื่นๆ ดวย 

Hydrolysis  การยอยสลายที่เกิดจากน้ําหรอืมีน้ําเกี่ยวของ 

Hydrophilic  ละลายน้ําไดงาย 

Hydrophobic  ละลายในน้ํายาก 

Hyperactive  วองไวผิดปกติ 

Hyperbilirubinaemia  มีบิลิรูบินในเลือดมากเกิน 

Hypercalcaemia  ความเขมขนของแคลเซียมในเลือดสูงผิดปกต ิ

Hyperglycaemia  ความเขมขนของน้ําตาล (กูลโคส) ในเลือดสงูผิดปกติ 

Hyperkalaemia  ความเขมขนของโปแตสเซียมในเลือดสูงผิดปกต ิ

Hypernatraemia  ความเขมขนของโซเดยีมในเลือดสูงผิดปกติ 

Hyperpnoea  การหายใจที่เร็วและลึกอยางผิดปกติ (ใหดคูําวา Hyperventilation, Tachypnoea ดวย) 



  271 

Hyperpyrexia  อุณหภูมิของรางกายสูงผิดปกต ิ

Hyperreflexia  การตอบสนองแบบอตัโนมตัิทีม่ากเกินอยางผิดปกต ิ

Hypersalivation  การผลิตน้าํลายมากเกินไป 

Hypertension  ความดันโลหิตสงูผดิปกต ิ

Hyperthermia  อุณหภูมิของรางกายสูงเกินจนเปนอันตราย 

Hyperventilation  การเพิ่มอัตราและความลึกของการหายใจ (ด ูHyperpnoea ดวย) 

Hypnotic   ความสามารถในการเหนี่ยวนําการนอนหลบั 

Hypocalcaemia  ความเขมขนของแคลเซียมในเลือดต่าํผิดปกต ิ

Hypoglycaemic  ความเขมขนของน้ําตาล (กูลโคส) ในเลือดต่ําผดิปกติ 

Hypokalaemia  ความเขมขนของโปแตสเซียมในเลือดต่าํผิดปกต ิ

Hypophosphataemia  ความเขมขนของฟอสเฟตในเลือดต่ําผิดปกต ิ

Hypostatic  มีสาเหตมุาจากผลรวมของแรงโนมถวงกับการไหลเวียนของเลือดที่ไมด ี

Hypotension  ความดันเลือดต่ําผิดปกต ิ

Hypothermia  อุณหภูมิรางกายต่ําผิดปกต ิ

Hypotonia  ความตึงของกลามเนื้อต่ําผดิปกติ 

Hypoxia ปริมาณออกซิเจนในรางกายลดลงต่ํากวาความตองการทางสรีระวิทยาของรางกายสัตว (ดู 

Anoxia, Depression, respiratory ดวย) 

Iatrogenic  ถูกทําใหเกิดขึ้นในคนไข โดยคําแนะนําหรือการรักษาของแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับ

การใชยารักษาไมเหมาะสม 

Incontinence  จิตใจไมสามารถควบคุมการขับถายปสสาวะหรืออุจจาระได 

Inebriation  การตื่นเตนหรอืภาวะกระเหมิใจที่ถูกกระตุนใหเกิด โดยแอลกอฮอลหรอืยาอ่ืนๆ 

Inflammation  แผลและอาการปวดในสวนขอตอ หรือสวนอื่นๆของรางกาย 

Ingestion  การนําสารเขาสูรางกายทางปาก 

Inotrope  สารหนึ่งๆ ที่เพิ่มหรือลดการหดตัวของกลามเนื้อหัวใจ 

Insecticide  สารกําจัดศตัรพืูชและสัตว ทีใ่ชควบคุมหรอืฆาแมลง 

Inspiration  การหายใจเขา 

Intoxication  (i) ความเปนพิษ         (ii)  ความมึนเมา (ตดิเหลา) 

Ischaemia  การขาดเลือดทีไ่ปเล้ียงสวนตางๆของรางกาย 

Isobestic point  ความยาวคลื่นแสงหนึ่งที่การดดูกลืนแสงของสารสองชนดิทีเ่ปลี่ยนกลับไปมาได

เหมือนกัน โดยไมคํานึงถึงตาํแหนงสมดุลของปฏิกิริยาระหวางกัน 

Isotonic มี osmolality เหมอืนกัน 

Jaundice  ลักษณะของโรคทีเ่กิดจากการสะสมสีเหลืองของน้ําดีทีต่าและผิวหนัง 
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Ketoacidosis  การเมตาบอไลซ เกิดภาวะเปนกรด เนื่องจากมีปริมาณคีโตน มากเกิน  เชน acetone 

Ketonuria  การมีปริมาณของคีโตน (เชน acetone)  มากเกินในปสสาวะ บอยครั้งชี้ใหเหน็วามีความ

ผิดปกติของการสรางและสลาย (เมตาบอไลซ) กลูโคส เชน  เบาหวาน แตบางครั้งเกดิจากการอดยาก

ธรรมดา 

Lacrimation  การหลั่งของน้าํตา 

Leishmaniasis  โรคทีมี่สาเหตุจากการตดิเชื้อโปรโตซัว ที่มีริ้นหรอืแมลงเล็กๆ ตามชายทะเลเปนตัว

พาหะ แลวสงผานเขาสูมนุษย 

Leukocyte  เซลลเม็ดเลือดขาว 

Leukocyte count  ความเขมขนของเซลลเม็ดเลือดขาวในเลือดตัวอยาง 

Limit of detection  ปริมาณที่นอยที่สดุของสารที่จะตรวจพบไดตามวิธีการทดสอบที่ให 

Lipaemia  ปริมาณไขมันในเลือดผดิปกต ิ

Lipophilic  ละลายไดงายในไขมันและตัวทําละลายอินทรีย 

Lipophobic  ละลายไดยากในไขมันและตวัทําละลายอินทรีย 

Maintenance therapy  แผนการรักษาดวยยาเปนเวลานาน เชน การรักษาการติดฝนดวย methadone 

Malaise  ความรูสึกไมสบายหรือปวย 

Mania  ลักษณะการปวยทางจิตใจโดย มีภาวะกระเหิมใจ การพูดมากและเร็ว มีกิรยิารุนแรงและทําลาย 

MAOI  ด ูManoamine Oxidase Inhibitor 

Metabolism  ปฏิกิริยาทางเคมทีี่เกิดขึ้นในสิ่งมชีีวิต หรอืในระบบที่ไดจากส่ิงมีชีวิต ซึ่งมีผลกับหนาที่ทาง

โภชนาการ 

Metabolite  สารใดๆ ที่เกิดจากการเมตาบอลิซึม 

Methaemoglobin  ฮีโมโกลบินถูกออกซิไดซ 

Methaemoglobinaemia  การมีปรมิาณของฮีโมโกลบินที่ถูกออกซิไดซมากผิดปกติในเลือด 

Miosis  การหดของรูมานตาของตา (ตรงขามกับ Mydriasis) 

Mixer, rotary  เครื่องมือที่ใชการผสมสารละลายหรือน้ํายาแขวนลอยดวยวิธีเคล่ือนไหวแบบหมุนเบาๆ 

ใชในการสกัดดวยตัวทําละลาย หรือวิธีการอื่นๆ ที่ตองการผสมสารที่มีปริมาณคอนขางมาก (ตรงขาม

กับ Vortex mixer) 

Monoamine oxidase inhibitor  ยาแกซึมเศรา ซึ่งออกฤทธิ์โดยการยับย้ังเมตาบอลิซึมของเอมนี ซึ่ง

ทํางานเหมือนสารสื่อประสาทในสมอง 

Mydriasis  การขยายกวางอยางมากของรูมานตา 

Myocardial  เกี่ยวของกับมายโอคารเดียม ซึ่งหมายถึงกลามเนื้อหัวใจ 

Myoclonus  การหดตัวของกลามเนื้ออยางทันททีันใด ซึ่งอาจเก่ียวของกับหนึ่งกลามเนื้อหรือมากกวา

หนึง่  หรือเสนใยกลุมหนึ่งของกลามเนื้อ 
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Myoglobin  โปรตีนชนดิหนึง่พบในกลามเนื้อเก่ียวของกับฮีโมโกลบิน 

Myoglobinuria  มีไมโอโกลบินในปสสาวะ 

Narcotic  สารชนดิหนึ่งที่ทาํใหไมรูสึกหรอืเกิดอาการเงยีบงัน (การงวงซึมโดยสาเหตุจากยา) 

Nausea  ความรูสึกอยากอาเจียน 

Necrosis  เซลลตายเนื่องจากการขาดออกซิเจน  หรือเกิดความเปนพิษเฉพาะที่หรือเกิดจากการกระทํา

ของจุลินทรีย ซึ่งใชอธิบายการตายของเซลล ณ. จุดสําคญัในเซลลของสิ่งมีชีวิตทีมี่หลายเซลล 

Neonatal  เพ่ิงเกิดใหมๆ  

Nephrotoxic  เปนอนัตรายตอไต 

Neuroleptic  ยาชนิดหนึ่งที่ใหผลระงับปวด สะลึมสะลือ และสงบประสาท ใชในการรักษาโรคจติ 

Neuropathy, peripheral  ลักษณะของโรค ที่มีการแตกหรือทําลายเนื้อเย่ือเฉพาะเจาะจงของระบบ

ประสาทสวนปลาย 

Neuropsychiatric  ความเกี่ยวของกับระบบประสาทและขบวนการทางจิตใจ 

Neurotoxic  มีอันตรายตอเนื้อเยื่อประสาท 

Neurotransmitter  สารประกอบเชน อะเซทิลโคลนี ซ่ึงมีหนาที่สงกระแสประสาทตรงรอยประสาน

ประสาท 

Nystagmus  การเคลื่อนไหวของตาแบบคงที่  กระตุก นอกอํานาจจิตใจ  

Ocular  ความเกี่ยวของกับตา 

Oedema  พยาธิสภาพที่เกิดจากการสะสมของเหลวในชองวางของเนื้อเยื่อ 

Oliguria  การลดปริมาณการผลติปสสาวะ (ตรงขามกับ Anuria, Polyuria) 

Ophthalmic  เก่ียวของกับตา 

Opiate  สารทีมี่ฤทธิ์ทางเภสชัวิทยา เชน มอรฟน ซึง่ไดมาจากฝน 

Opioid  สารทีมี่ฤทธิ์เปนตัวทําการกับตัวรับที่เฉพาะเจาะจงในสมอง 

Opium  ของเหลวแหงของดอกฝน Papaver somniferum 

Opisthotonos  การที่ไขสันหลังและคอโคงไปทางดานหลัง เนื่องจากการหดเกร็งของกลามเนื้อ 

Osmolality  ความแรงแบบออสโมซีสของน้ํายา (สารละลาย) 

Osmotic  เก่ียวของกับออสโมซีส 

Osteomalacia  กระดูกเกิดการออนนุม เนื่องมาจากการสญูเสียเกลือของแคลเซียม 

Palpitations  การตระหนักรู  การเตนของหัวใจที่ผดิปกต ิ

Pancreatitis  การอักเสบของตับออน 

Papilloedema  การบวมของขั้วประสาทตา 

Paraesthesia  อาการชาและอาการเปนเหน็บ 

Paralysis  การสญูเสียกําลังในสวนใดสวนหนึง่ของรางกาย 
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Paralytic ileus  ไมมีความตงึของลําไส เนือ่งจากเกิดอัมพาตของกลามเนื้อในผนังของลําไส   

Parenteral  การสงผานเขาทางอื่นนอกเหนือจากชองของลําไส โดยทั่วไปจะหมายถึงการฉีดเขา

กลามเนื้อ เขาชองทอง และเขาหลอดเลือดดํา 

Parkinsonism   ลักษณะอาการที่เกิดจากกลามเนื้อแข็ง มือส่ัน อาการแสดงเหมือนหนามีหนากาก และ

ลักษณะทาทางอื่นๆ 

Parotid gland  ตอมน้ําลายใกลหู  

Perinatal  ในคน หมายถึงชวงเวลาระหวางสัปดาหที ่ 22 ของการตั้งครรภ และอาทิตยแรกหลังจาก

คลอด 

Pesticide  สารที่ใชฆาหรือควบคุมพืชหรอืสัตวทีร่บกวน รวมทั้งสตัว พืช รา หรือสิง่มีชีวิตอ่ืนๆ ทางการ

เกษตรกรรม อตุสาหกรรม และที่อยูอาศัย 

Petechiae  จุดเล็กๆ สีแดงหรือมวง ที่เกิดมาจากการสะสมของเลือดใตผิวหนงั 

Pharmacokinetics  การออกฤทธิ์ของยาในรางกายชวงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งจะรวมทัง้ขบวนการดูดซมึ การ

กระจาย การเมตาบอลิซึม  และการกําจัด 

Phenylketonuria โรคทางพันธุกรรมของการเมตาบอลิซมึ  phenylalanine  โดยพบกรด Phenylpyruvic  

ในปสสาวะ 

Phosphorylation, oxidative ขบวนการขนสงอิเลคตรอนซึ่งมีการปลอยพลังงานจากการเกิดออกซิเดชัน่ 

ของผลผลิตที่ไดจาก tricarboxylic acid cycle  ในไมโตคอนเดรีย ซึ่งในตอนแรกจะสะสมพลังงานในรูป

ของ adenosine triphosphate 

Pin-point pupils  การหดมากสุดของรูมานตาของตา (ด ูMiosis ดวย) 

Pipette, automatic  เครื่องมือใชปลอยของเหลวทีท่ราบปริมาณซ้ําหลายๆ ครั้ง 

Pipette, positive-displacemant  เครื่องมือที่สามารถลางตัว tip ได ใชการดดูและปลอยของเหลวที่

ทราบปริมาณ ซ่ึงสวนของลูกสูบจะสัมผัสกับของเหลว ใชในการปลอยสารละลายที่มีความหนดืเชน

เลือดรวม 

Pipette, semi-automatic  เครื่องมือซึ่งสวนมากตัว tip ใชแลวทิ้ง ใชในการดดูและปลอยของเหลวเชน

พลาสมาหรือซีรัมปริมาตรตามตองการ  ซึ่งเชื่อวาใชไดดนีาเชื่อถือกับของเหลวที่มีความหนืดคลายกับ

น้ํา 

Plasma  สวนของของเหลวในกระแสเลือด (ตรงขามกับซีรัม) 

Plasma half-life  เวลาที่ใชในการทําใหความเขมขนของสารในพลามาลดลงครึ่งหนึ่ง 

Platelet count  จํานวน platelets ในตัวอยางเลือด 

Pneumonitis  การอักเสบของปอด 

Poison  สารเคมีใดๆ ซึง่อาจมีอันตรายหรอืฆาส่ิงมีชีวิต 

Polyuria  มีการผลิตปสสาวะปริมาณมากเกินปกติ (ตรงขามกับ anuria, oliguria) 
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Prophylaxis  การรักษาโดยตั้งใจเพื่อการปองกันการเกิดโรค 

Protective agent  สารที่สามารถปองกันความเปนพิษใหกับส่ิงมีชีวิต (cf.Antidote) 

Protein binding  การยึดเหนี่ยวของยาและสารอื่นๆ กับโปรตีนดวยแรงที่ไมใชโควาเลนต  ในพลาสมา

ปกติสารประกอบที่เปนกรดจับกับแอลบูมีน และที่เปนดางอาจจับกับ α1-acid glycoprotein 

Proteinaemia  การมีปริมาณโปรตีนมากเกินในเลือด 

Prothrombin time  การวัดเวลาที่ใชในการทําใหเลอืดเปนลิ่ม “นอกกาย” สวนมากจะรายงานเปน

อัตราสวนตอคาในคนปกต ิ

Psychoactive  ที่มีผลกระทบตอสมองและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ; เกี่ยวกับโรคจิต  

Psychosis  ลักษณะของโรคจติรนุแรง โดยมีอาการสับสน หลงผดิและประสาทหลอน 

Psychotropic  ที่มีผลกระทบตอสมอง และมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ;ออกฤทธิ์ตอจิต 

Pulmonary  เกี่ยวของกับปอด 

Putrefaction  ขบวนการเนาเสียในเนื้อเย่ือตาย 

Pyrexia  อุณหภูมิของรางกายสูงขึ้น ;  มีไข 

Reconstitute  การละลายของตัวถูกละลายอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เอาตัวทําละลายออก 

Relative density  อัตราสวนของความหนาแนนของสารตอความหนาแนนของสารอางอิง ปกติสาร

อางอิงก็คือน้ํา 

Renal  เกี่ยวของกับไต 

Repellent  สารที่ใชขับไลสัตวทีร่บกวนหรือทําลายเชนแมลง 

Rhabdomyolysis  กลามเนื้อถูกทําลาย ทําใหมีโปรตนีไมโอโกลบินในเลือดและปสสาวะ 

Rodenticide  สารฆาศตัรูพืชและสัตวที่ใชในการควบคุมหรือฆาหนูและสัตวจําพวกฟนแทะอื่นๆ 

Rubefacient  ทําใหผิวหนังแดง 

Salicylism  การเกิดพิษเรื้อรัง เนื่องจากใชสารกลุมซาลิไซเลตมากเกิน ลักษณะเฉพาะคือมีภาวะ 

respiratory alkalosis  ตามดวย  metabolic acidosis   

Scene residue  วัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ

Schistosomiasis  ติดเชื้อจากพยาธิใบไมสกุล  Schistosoma 

Schizophrenia  โรคจิตแบบหนึง่ ซึง่มคีวามคิดและความเขาใจบิดเบือนไปจากความเปนจริง  ลักษณะ

ทางคลนิิกที่พบบอยคือมีอาการหลงผดิ ประสาทหลอน 

Screening  (i)  ทางพิษวิทยาคลินิกหมายถึง การคนหาสารพิษไมทราบชนดิดวยวิธีวิเคราะหทางเคม ีใน

ตัวอยางที่ไดจากรางกายสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยางอ่ืนๆ (ยา สารพิษเบื้องตน) 

     (ii)  ในการทดลองทางพิษวิทยา การคนหาความเปนไปไดที่สารที่ใชทั่วไปชนดิหนึง่ ทําให

เกิดความเปนพิษได (การคัดกรองความปลอดภัยเบื้องตน) 

Sedative  สารที่ใชระงับอาการตื่นเตนทางประสาท ; ใชรักษาภาวะกายใจไมสงบ 
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Sensitivity  ตัวที่ชี้ถึงประมาณต่ําสุดของสารที่สามารถตรวจพบ และทราบชนดิของสาร โดยวิธีตรวจ

วิเคราะหหรือทดสอบวิธหีนึง่ 

Sequelae  โรคหรือการบาดเจ็บทีต่ามมา   

Sequestrant  สารที่ใชนําไอออนออกจากรางกาย หรอืทําใหไอออนนั้นไมมีผลตอรางกาย (ด ู Chelate 

ดวย) 

Serum  (i) ของเหลวใส โดยทั่วไปจะคลายน้ํา ซึ่งเปนของเหลวเพื่อใหความชุมชื้นพื้นผิวเยื่อภายใน  

            (ii) สวนคลายน้ําในเลือดซึง่เหลืออยูหลังจากเลือดเปนล่ิมแลว  (cf. Plasma) 

Shock  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในรางกายและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ตามมาหลังการบาดเจ็บรนุแรง  โดยมี

อุณหภูมิของรางกายต่ํา  ความดันเลือดต่ํา  ชีพจรเตนเรว็  ซดี  ตัวเย็น ผิวหนงัชืน้  และมักพบมีอาการ

อาเจียน กระวนกระวาย และวิตกกังวล 

Sign  ลักษณะอาการของโรคทีต่รวจพบ หรือผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากสารพิษที่แพทยสามารถรับรูดวยการ

ตรวจสอบ (cf. symtom) 

Spike  ในการวิเคราะหทางเคมหีมายถึง การเติมสารบริสุทธิ์ทีท่ราบปริมาณลงไปในตัวอยางที่ไมมีสาร

ดังกลาว เพื่อใชเปนตัวควบคุมเชงิบวก 

Spray reagent  ดู Visualization reagent 

Stasis  การหยุด 

Stellate ganglion block  วิธีใหยาชาเฉพาะที่  ที่แขนงของปมประสาทสวนคอดานลางที่เก่ียวของกับ

การมองเหน็ 

Stimulant  สารที่ไปเพ่ิมการทํางาน  ยกตัวอยางเชน ในระบบประสาทสวนกลาง 

Stomatitis  การอักเสบของเย่ือเมือกในปาก 

Stupor  ภาวะงวงงนุ สภาพกระตุนยาก ไมรูสึกตัว 

Subclinical  อธิบายผลการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโรคหรือภาวะเปนพิษ ซึ่งยังไมทาํใหเกิดอาการที่เหน็

ทางคลนิิก 

Sublingual  ใตล้ิน 

Submaxillany gland  ตอมน้ําลายซึ่งตั้งอยูขางใตสวนลางของขากรรไกร 

Supernatant  ชั้นของของเหลวที่อยูสวนบน 

Sympathomimetic  ยาที่มีการทํางานเลียนแบบการทํางานของสารสื่อประสาททีเ่กิดในรางกาย ใน

ระบบประสาทซิมพาเทติก 

Symtom  ลักษณะอาการของโรค หรือการเกิดพิษที่รับรูไดโดยคนไข (cf.sign) 

Synapse บริเวณพื้นทีท่ี่เซลสประสาท 2 เซลสมาสัมผัสกัน 

Syncope  การสญูเสียการรับรู เนื่องจากความดันเลือดต่าํกระทันหันในสมอง 

Synergist  สารที่ไปเพ่ิมการเกิดผลของสารอีกชนิด 
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Systemic  ผลกระทบตอทัง้หมดของรางกาย 

Tachyarrhythmia  ภาวะะหัวใจเสียจังหวะรวมกับการเตนของหัวใจทีเ่ร็วเกิน 

Tachycardia  หัวใจเตนเร็วเกิน 

Tachypnoea  การหายใจเร็วเกินควร (cf.Hypernoea) 

Tetany  การเราอยางมากของประสาทมอเตอรรวมกับความเจ็บปวดของกลามเนื้อทีเ่ปนตะคริว 

Thrombocytopenia  จํานวนเกล็ดเลือดในเลือดทีต่่ํากวาปกติ 

Tinnitus  หูไดยินเสียงตลอดอยางตอเนื่อง เชนเสียงกระดิง่ เสียงรองหึ่ง เสียงดังสนัน่ หรือเสียงดงักริ๊ก 

Tolerance  (i)  ความสามารถของสิ่งมีชีวติที่ไดรับสัมผสัปริมาณสารพิษที่เปนอันตรายอยางมาก โดยไม

แสดงการเกิดพิษ 

    (ii)  สถานะการปรับตัว ที่ผลทางเภสัชวิทยาของสารที่มีขนาดเดียวกันลดลงเนือ่งจากการ

ไดรับสัมผัสซ้ํา 

Toxin  สารพิษที่ไดมาจากส่ิงมีชีวิต 

Toxic  สามารถทําใหเกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิต ซ่ึงเปนผลมาจากปฏิกิริยาระหวางสารเคมทีี่เกิดขึ้นใน

สิ่งมีชีวิตนั้น 

Toxicity  การเกิดอันตรายใด ๆ ของสารเคมทีี่เกิดกับสิ่งมีชีวิต 

Toxicology  การศึกษาอันตรายหรือศักยของอันตรายทีเ่กิดขึ้นในสิง่มชีีวิตจากอันตรายของสารเคมี 

Transquillizer  ยาใชรักษาความวิตกกังวล 

Tremor  อาการสั่นหรือสัน่รัว โดยเฉพาะที่มือ 

Tricarboxylic acid cycle  วงจรของซติรกิเอซิด วงจรเคร็บ : ตัวกลางที่เกิดเปนลําดับในขบวนการเมตา

บอลิซึมทําใหไดพลังงานจากไขมันและน้ําตาลไปใชในขบวนการออกเดทีฟฟอสฟอริเลชั่นและหนาที่อื่นๆ

จะ 

Tricyclic antidepressant  ยาเชน amitriptyline จะมีลกัษณะ  aromatic rings  3 วงมาเรียงติดกันและ

ใชรักษาภาวะซึมเศรา 

Tuberculosis  โรคทีมี่สาเหตุจาก Mycobacterium tuberculosis โดยมีลักษณะมีการพัฒนาปุมเล็กๆ 

หลายปุมในเนือ้เยื่อที่ไดรับผลกระทบ ตัวอยางเชน ปอด 

Ulcer, peptic  แผลที่กระเพาะอาหารหรือลําไส 

Ulceration  การเกิดแผลเปด 

Uraemia  สถานะทางคลินกิที่เกิดจากไตลมเหลว สภาพที่แทจรงิคือ  มียูเรียมากเกินในเลือด 

Urinary retention  การกักคั่งที่ผดิปกติของปสสาวะในกระเพาะปสสาวะ 

Urticaria  ลักษณะผิวหนงัอกัเสบแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โดยมีจดุสีขาว  แดง หรือชมพูบนผิวหนังรวม

ดวยกับอาการคัน ปวดแสบหรือมีความรูสึกรอน 

Vasodilatation  หลอดเลือดขยายทําใหการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดเพิ่มข้ึน 
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Vehicle  สารซึ่งใชผสมยาหรือสารอ่ืนๆ เพ่ือใหยาหรือใชยา 

Vertigo  ความรูสึกวิงเวียน ซึ่งนําไปสูการสูญเสียสมดุล 

Viscosity  (ของของเหลว) การตอตานการไหล 

Visualization reagent  สารหรือสารละลายใชในการทําใหเห็นสารตางๆ เชนสารบนเพลตทินเลเยอรโคร

มาโตกราฟ 

Volume of distribution  ความสัมพันธทางทฤษฎี ใชเปนตัวชี้วัดการกระจายยาหรือสารตางๆ ใน

เนื้อเย่ือ ระหวางปริมาณ (d mg) และความเขมขนของสารที่วัดในเลอืดหรือในพลาสมา/ซีรัม (c mg/l) : 

ปริมาตรของการกระจาย  = d/c ลิตร  สารที่ละลายน้ําได เชน phenazone (ดู ตอนที่ 6.39) มีปรมิาตร

ของการกระจายประมาณเทากับปริมาตรของน้ําในรางกาย ขณะที่สารที่ละลายไดดีในไขมัน เชน 

digoxin (ดู ตอนที ่6.41) มีปริมาตรการกระจายที่มากกวาหลายเทา 

ปริมาตรการกระจายสัมพัทธ หมายถึงปริมาตรการกระจายหารดวยน้ําหนักตัว 

Vortex mixer  เครื่องมือสําหรับผสมสารละลาย หรือสารแขวนลอยดวยวิธีการเคลือ่นแบบหมนุวนทําให

เกิดชองตรงกลางของการผสม ใชสําหรบัการสกัดดวยตัวทําละลายหรือสําหรับวิธีการอื่นๆ ทีต่องการ

การผสมของสารที่มีปริมาณคอนขางนอยอยางมีประสิทธิภาพ (ปริมาตรทั้งหมดตองมีมากกวาหรือ

เทากับ 10 มิลลิลิตร) (cf. Mixer rotary)  

Withdrawal, drug  ลักษณะทางคลินิกทีสั่งเกตเห็น ที่เกิดขึ้นจากการลดหรือหยุดการใหยาในคนไขที่ตดิ

ยา (โดยทั่วไปเหงื่อมาก สั่น คล่ืนไส อาเจยีน) ซึ่งจะกลับคืนไดเมื่อกลับไปใชยาอีก (ดู Delirium tremor 

ดวย) 

Xenobiotic  สารแปลกปลอมตอกระบวนการเมตาบอลิซึมของส่ิงมีชีวิต 
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ภาคผนวก 1 

รายการสารประกอบอางอิง และสารเคมี 
 

สารอางอิงและสารเคมีที่จําเปนตองใชในการทดสอบไดแสดงรายการไวนี้ จํานวนหนึง่ใชเปนยา

สําหรับควบคมุ และบางสวนจําเปนตองมแีละเก็บรักษา (ดูเพิ่มเติมในบทที ่ 1.2) เกลือของยาที่เปนเบส 

และสารประกอบอื่นๆ ไดแสดงไวในวงเล็บ สวนสารประกอบที่มีเครื่องหมาย(*) ใชเปนไดทั้งสารเคมีและ

สารประกอบอางอิง 

 
สารประกอบอางอิง  
Pharmaceuticals and metabolites 

 

เอ็น-อะซีติลโพรไคนาไมด (ไฮโดรคลอไรด)  

อะซีติลซาลิไซลิกเอซิด  

อะมิทริพไทลีน (ไฮโดรคลอไรด)  

อะโมบารบิทาล  

แอมเฟตตามนี (ซัลเฟต)  

อะโทพีน(ซัลเฟต)  

 

บารบิทาล(โซเดียม)  

เบ็นโซอิลเอ็กโกนีน  

ไบซาโคดิล  

บรูซนี(ซัลเฟต)  

 

คาเฟอีน  

คารบามาเซพีน  

คลอโรควีน(ฟอสเฟต)  

คลอโพรมาซีน (ไฮโดรคลอไรด)  

โคลเมตไทอะโซล (เอแทนไดซัลโฟเนต)  

โคลมิพรามีน(ไฮโดรคลอไรด)  

โคเคนอีน 

โคเดอีน(ฟอสเฟต)  

ไซคลิซีน(ไฮโดรคลอไรด)  
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แดนทรอน  

แดพโซน  

เดซิพรามนี (ไฮโดรคลอไรด)  

เดกซโตรโพรพอกซีฟน (ไฮโดรคลอไรด)  

ไดจอกซิน  

ไดจิทอกซิน  

ไดไฮโดรโคเดอีน (ทารเทรต)  

ไดเฟนไฮดรามีน (ไฮโดรคลอไรด)  

โดซูเลพิน (ไฮโดรคลอไรด)  

ดอกเซพิน (ไฮโดรคลอไรด)  

 

เอมีทนี (ไฮโดรคลอไรด)  

อีฟดรนี (ไฮโดรคลอไรด)  

เอทคลอวีนอล 

 

ฟลูราซีแพม (ไฮโดรคลอไรด)  

กลูเททิไมด  

กลีเซอริล ไตรไนเตรต (เอเควียส โซลูชัน)  

 

ฮาโลเพอรดิอล  

 

อิมิพรามีน (ไฮโดรคลอไรด)* 

โซไนอะซิด  

 

ลิโดเคน (ไฮโดรคลอไรด)  

ลิเทียม (คารบาเมท)  

 

เมโพรบาเมท  

เมทาโดน (ไฮโดรคลอไรด)  

เมทาควอโลน  

เมทแอมเฟตตามีน (ไฮโดรคลอไรด)   

เมไทไพรลอน 
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โมโนอะซีติลแดพโซน  

มอรฟน (ซัลเฟต)  

มอรฟน-3-กลูคิวโรไนด 

 

ไนตราซีแพม  

นอรทริพไทลีน (ไฮโดรคลอไรด)  

 

ออรฟนาดรีน (ซิเตรต)  

 

พาราเซตามอล  

เพนตะโซซีน (ไฮโดรคลอไรด)  

เพอรเฟนาซีน  

เพทิดนี (ไฮโดรคลอไรด)  

ฟนาโซน  

ฟโนบารบิทาล  

ฟนอพทาลีน  

ฟนิโทอนิ  

พราลิดอกซิม (คลอไรด)* 

โพรไคนาไมด (ไฮโดรคลอไรด)  

โพรพาโนลออล (ไฮโดรคลอไรด)  

 

ควินดิีน (ซัลเฟต)  

ควินิน (ซัลเฟต)*  

 

เรอิน 

 

ซาลิไซลิกแอซิด  

สตริกนิน (ไฮโดรคลอไรด)  

ทีโอฟลลีน  

ไทโอรดิาซีน (ไฮโดรคลอไรด)  

ไตรฟูโอเพราซนี (ไฮโดรคลอไรด)  

ไตรมิพรามีน (เมเลเอต)  
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ทอลบิวทาไมด  

 

เวราพามิล (ไฮโดรคลอไรด)  

 
สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว 
 

อัลดคิารพ  

อัลดรนิ  

 

โบรโมฟอส  

โบรม็อกซีนิล  

 

คารบาริล  

คลอราโลส  

คลอรไพริฟอส 

 

2,4-ดี  

ดีเอ็นโอซี  

2,4-ดีพี  

ไดโคเฟน  

ไดเมโทเอท  

ไดโนเซบ  

ไดอ็อกซะไทโอน  

ไดควอท  

 

เฮพตะคลอ 

 

ไออ็อกซีนิล  

 

ลินเดน  

 

เอ็มซีเอฟเอ  
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เอ็มซีพีพี  

เมไทดาไทออน  

เมไทโอคารบ  

 

นิโคตนิ  

 

พาราควอท  

เพนตะคลอโรฟนอล  

2,4,5-ที  

2,4,5-ทีพี  

 
สารเคมี และตัวทําละลาย 
 

อะซิทาลดีไฮด  

อะซิทาไมด  

อะซิติกเอซดิ (เกลเชียล)  

อะซิติกแอนไฮไดรด  

อะซิโตน  

อะซิติลไทโอโคลีนไอโอไดด 

แอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนส (ยีสต  คริสตัลลนี หนา 148)   

อะลิซาริน คอมเพล็กโซน  

2-อะมิโนเอทานอล  

1-อะมิโนแนพทาลนี  

แอมโมเนียมอะซิเตต 

แอมโมเนียมคลอไรด 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (เขมขน  ความหนาแนนสัมพัทธ 0.88) 

แอมโมเนียมโมลิบเดต  

แอมโมเนียมซลัฟาเมต  

แอมโมเนียมซลัเฟต  

แอมโมเนียมไทโอไซยาเนต  

แอมโมเนียมวานาเดต (ผงละเอียด)  

ไอโซ-เอมิลอะซิเตต  
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อารซินิกไตรคลอไรด  

 

บารบิทาลเอซดิ (มาโลนิลยูเรีย   2,4,6-ไตรไฮดรอกซีไพริมิดีน)  

เบสิกมารเจนทา (ฟุคซนี,ซีไอ 42510)  

2,2’ –ไบไพริดิล (2,2’ –ไดไพรดิิล)   

บอริกเอซิด*  

โบรมนี  

บิวทาโนน (เมทิล เอทิล คีโตน)  

เอ็น-บิวทิลอะซิเตต 

 

แคลเซียมคลอไรด 

แคลเซียมไฮดรอกไซด  

แคลเซียมไฮโปคลอไรต (ผง)  

คารบอนมอนออกไซด* (หรอืคารบอนมอนออกไซด/ไนโตรเจน   หนา 111.)  

คารมินิกเอซิด  

ซีรัสไนเตรต 

ชารโคลแอคตเิวทเตด็ (นอรทิเอ)  

คลอรามีน ที (เอ็น-คลอโร-4-โทลูอีนซัลโฟนาไมด   โซเดียม ซอลท   ดูขอความหนา 134) 

คลอโรออริกเอซิด (โกลด คลอไรด, HauCl4.xH2O)  

คลอโรฟอรม  

โครโมโทรพิกเอซิด (2,5-ไดไฮดรอกซีแนพทิลีน-2,7-ไดซัลโฟนิก เอซิด) 

ซิตริกเอซิด  

คอปเปอรฟอลย  เมช ออร ไวร* 

ออรโธ-ครีซอล (2-เมธิลฟนอล) 

คอปเปอร(ทู)ซัลเฟต 

ไซโคลเฮกเซน 

 

ไดเอทิล อีเทอร 

พารา-ไดเมทิลอะมิโนเบนซาลดีไฮด (4-ไดเมทิลอะมโินเบนซาลดีไฮด) 

พารา-ไดเมทิลอะมิโนซนินามาลดีไฮด (4-ไดเมทลิอะมิโนซินนามาลดไีฮด) 

ออรโธ-ไดไนโตรเบนซีน (1,2-ไดไนโตรเบนซีน) 

ไดไนโตรฟนอล 
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ไดฟนิลลามีน 

ไดฟนิลลามีนซัลเฟต 

ไดฟนิลคารบาไซด 

ไดโซเดียม ไฮโดรเจน ออรโธฟอสเฟต 

ไดโซเดียมเตตระบอเรต 

5,5’ –ไดไทโอบิส (2-ไนโตรเบนโซอิก แอซดิ) (เอลิแมน ’ส รีเอเจนต) 

ไดไทโอออกซาไมด 

ไดไทโซน (ไดฟนิลไทโอคารบาโซน) 

 

เอทานอล* 

เอทิลอะซิเตต 

 

เฟอริกแอมโมเนียมซัลเฟต* 

เฟอริกคลอไรด 

เฟอริกไนเตรต (นอนอะไฮเดรต) 

เฟอรัสซัลเฟต 

ฟลูออเรสซีน 

1-ฟลูโอโร-2,4-ไดไนโตรเบนซีน 

ฟอลิน-ไคโอคาลเทียรีเอเจนต (ดู หนา 225) 

ฟอรมาลดีไฮด* (ด ูหนา 244) 

ฟอรมิกเอซิด* 

เฟอฟวราลดีไฮด 

 

ไกลซีน 

 

เอ็น-เฮกเซน 

ฮิพพูริกเอซิด* 

ไฮโดรคลอริกเอซิด (เขมขน ,ความหนาแนนสัมพัทธ  1.18) 

ไฮโดรเจนเพอรออกไซด* 

ไอโอดีน 

ไอโซโพรพิลอะซิโตน  
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คีโตเดส (เบตา-กลูคิวโรนิเดส 5000 ยูนิท/มิลลิลิตร) 

 

เลดอะซีเตต* 

ลิเทียมซัลเฟต 

 

แมกนีเซียม (ผง) 

แมงกานัสซัลเฟต 

เมอคิวริกคลอไรด* 

เมอคิวรัสไนเตรต 

เมทาฟอสฟอริกเอซิด 

เมทานอล 

2-เมทอกซีเอทานอล (เอทิลนีไกลคอล  โมโนเอทิลอเีทอร) 

เมทิล ไอโซ-บิวทิลคีโตน (ไอโซโพรพิลอะซโิตน) 

เมทิลเทอรเทียร-ีบิวทิลอีเทอร 

 

เอ็น-(1-แนพทิล)เอทิลีนไดเอมีนไฮโดรคลอไรด 

นิโคตนิาไมดอะดนีีนไดนิวคลีโอไทด (ดูหนา148) 

ไนตริก เอซดิ (เขมขน,ความหนาแนนสัมพัทธ  1.42) 

พารา-ไนโตรเบนซาลดีไฮด (4-ไนโตรเบนซาลดีไฮด) 

4-(พารา-ไนโตรเบนซิล)ไพริดีน [4-(4-ไนโตรเบนซิล)ไพริดีน] 

 

ออรโธฟอสฟอริกเอซิด (โอ- ฟอสฟอริก เอซิด,H3PO4) (850 กรัม/กิโลกรัม) 

ออกซาลิลไดไฮดราไซด (ออกซาลิลไฮดราไซด) 

ออกซาลิกเอซิด* 

 

พาราฟนแว็กซ 

เพอคลอริกเอซิด (700 กรัม/กิโลกรัม) 

ปโตรเลียมอีเทอร ( จุดเดือด 40-60 oซ ) 

ฟนอล* 

ฟอสฟอรัสเอซิด (เมทาฟอสฟอริกเอซิด, H3PO3) 

แพลททินิกคลอไรด [แพลททินัม (4)คลอไรด] 

โปแตสเซียมไซยาไนด* 
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โปแตสเซียมไดโครเมต  

โปแตสเซียมเฟอไรไซยาไนด  [เฮกซะไซยาโนเฟอเรต (3)] 

โปแตสเซียมเฟอโรไซยาไนด  [เฮกซะไซยาโนเฟอเรต (2)] 

โปแตสเซียมไอโอไดด 

โปแตสเซียมไนไตรต 

โปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต 

โปแตสเซียมโซเดียมทารเทรตเตตระไฮเดรต (โรเชลล ซอลท) 

โปแตสเซียมไทโอไซยาเนต* 

โพรเพน-2-ออล* 

ไพริดีน 

 

ซาลิไซลาลดีไฮด (2-ไฮดรอกซีเบนซาลดีไฮด) 

เซมิคารบาไซด ไฮโดรคลอไรด (เอ็น-อะมิโนยูเรีย ไฮโดรคลอไรด  ดูหนา 148) 

ซิลิกา (ผง) 

ซิลเวอรไดไทโอคารบาเมต 

ซิลเวอรไนเตรต 

โซเดียมอะซิเตรตแอนไฮดรัส 

โซเดียมอะซีเตรตไดไฮเดรต 

โซเดียมเอไซด 

โซเดียมไบคารบอเนต 

โซเดียมไบซัลไฟต 

โซเดียมไบทารเตรต 

โซเดียมโบรไมด* 

โซเดียมคารโบเนต 

โซเดียมคลอเรต* 

โซเดียมคลอไรด 

โซเดียมไดไฮโดรเจนออรโธฟอสเฟต 

โซเดียมไดไทโอไนท (สารประกอบนี้ตองเก็บในตูดดูความชื้น) 

โซเดียมไฮโดรเจน ออโธฟอสเฟต 

โซเดียมไฮดรอกไซด 

โซเดียมไฮโปคลอไรต* 

โซเดียมฟลูโอไรด* 



  288 

โซเดียมไอโอเดต* 

โซเดียมไอโอไดด* 

โซเดียม โมลิบเดต 

โซเดียมไนเตรต* 

โซเดียมไนไตรต* 

โซเดียมไนโตรพรัสไซด 

โซเดียมเพอริโอเดต 

โซเดียมไพโรฟอสเฟต (เตตระ-โซเดียมไพโรฟอสเฟตเดคะไฮเดรต) 

โซเดียมโรดิโซเนต (โรดิโซนกิเอซิด  โซเดียมซอลท) 

โซเดียมซัลเฟต (แอนไฮดรัส) 

โซเดียมซัลไฟด* 

โซเดียมซัลไฟต* 

โซเดียมทังสเตต 

โซเดียมคลอไรด 

สตารช (ของแข็ง) 

ซัลฟานิลิกเอซิด 

ซัลฟวริกเอซิด (เขมขน  ความหนาแนนสัมพัทธ 1.83) 

 

ตารตาริกเอซดิ 

เทอจิทอล  

เตตระเอทิลนีเพนทามีน 

แทลลัสซัลเฟต* 

ไทโอบารบิทิวริกเอซิด (4,6-ไดไฮดรอกซี-2-เมอแคพโทพนิมดิีน) 

โทลูอีน 

ออรโธ-โทลูอดินี (2-เมทิลอะนิลีน) 

ไตรคลอโรอะซิติกเอซิด* 

ไตรเอทิลามีน 

ทริส(ไฮดรอกซีเมทิล)อะมิโนมีเทน (ปราศจากเบส) 

เทอเมอริก (เครื่องเทศ   ดหูนา  148) 

 

ยูเรีย 
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เอ็ม-ไซลีน (1,3-ไดเมทิลเบนซีน) 

 

ซิงค (เม็ด) 

ซิงคอะซิเตต 

ซิงคฟอสไฟด* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก 2 

คาคงที่สําหรับแปลงหนวยของความเขมขนเชิงมวล และความเขมขนเชิงโมลาร 

หนวยที่ไดนี้โดยทั่วไปใชในการรายงานผลที่ไดจากการตรวจวัดของเหลวเชน เลือด หรือ ปสสาวะ 
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Analyte  Mass/molar                                                    Molar/mass 

อะซิทิลซาลิกไซลิก   ดู  ซาลิกไซเลตไอออน 

อะลูมิเนียม ไมโครกรัม/ลิตร x 0.0371 = ไมโครโมล/ลิตร     ไมโครโมล/ลิตร x 27 = ไมโครกรัม/ลิตร 

อะมิทริพไทลีน ไมโครกรัม/ลิตร x 0.00361 = ไมโครโมล/ลิตร   ไมโครโมล/ลิตร x 277 = ไมโครกรัม/ลิตร 

อารฃินิก  มิลลิกรัม/ลิตร x 13.3 = ไมโครโมล/ลิตร           ไมโครโมล/ลิตร x 0.0749 = มิลลิกรัม/ลิตร 

บารบิทาล                  มิลลิกรัม/ลิตร x 5.43 = ไมโครโมล/ลิตร           ไมโครโมล/ลิตร x 0.184 = มิลลิกรัม/ลิตร 

บอรเรต ไอออน          มิลลิกรัม/ลิตร x 17.0 = ไมโครโมล/ลิตร            ไมโครโมล/ลิตร x 0.0588 = มิลลิกรัม/ลิตร 

โบรไมด ไอออน          มิลลิกรัม/ลิตร x 12.52 = ไมโครโมล/ลิตร          ไมโครโมล/ลิตร x 0.0799 = มิลลิกรัม/ลิตร 

โบรโมซินิล                 มิลลิกรัม/ลิตร x 3.61 = ไมโครโมล/ลิตร            ไมโครโมล/ลิตร x 0.277 = มิลลิกรัม/ลิตร 
  

      แคดเมียม          ไมโครกรัม/ลิตร x 8.9 = นาโนโมล/ลิตร             นาโนโมล / ลิตร x 0.112 = ไมโครกรัม/ลติร 

      คารบามาซีพีน           มิลลกิรัม/ลิตร x 4.24 =  ไมโครโมล/ลิตร           ไมโครโมล /ลิตร x 0.236 = มิลลกิรัม/ลิตร 

      คลอโรควิน          มิลลิกรัม/ลิตร x 3.13 = ไมโครโมล/ลิตร            ไมโครโมล /ลิตร  x 0.320 = มิลลิกรัม/ลิตร 

โคลเมไทอะโซล          มิลลิกรัม/ลิตร x 6.17 = ไมโครโมล/ลิตร            ไมโครโมล /ลิตร  x 0.162 = มิลลิกรัม/ลิตร 

คอปเปอร                  มิลลิกรัม/ลิตร x 15.7 = ไมโครโมล/ลิตร            ไมโครโมล /ลิตร  x 0.0636 = มิลลิกรัม/ลิตร 

     ไซยาไนด                    มิลลิกรัม/ลิตร x 38.5 = ไมโครโมล /ลิตร           ไมโครโมล /ลิตร  x 0.026 = มิลลิกรมั/ลิตร 
  

แดพโซน                    มิลลิกรัม/ลิตร x 4.03 = ไมโครโมล/ลิตร           ไมโครโมล/ลิตร  x 0.248 = มิลลิกรัม/ลิตร 

ไดอะซีแพม                มิลลิกรัม/ลิตร x 3.51 = ไมโครโมล/ลิตร           ไมโครโมล/ลิตร  x 0.285 = มิลลิกรัม/ลิตร 

ดิจอกซิน                    ไมโครกรัม/ลิตร x 1.28 = นาโนโมล/ลิตร          นาโนโมล/ลิตร x 0.781 = ไมโครกรัม/ลิตร 

ไดโนเซ็บ                    มิลลิกรัม/ลิตร x 4.17 = ไมโครโมล/ลติร           ไมโครโมล/ลิตร x 0.240 = มิลลิกรัม/ลิตร 

ดีเอ็นโนซี                   มิลลิกรัม/ลิตร x 5.05 =ไมโครโมล/ลิตร             ไมโครโมล/ลิตร x 0.198 = มิลลิกรัม/ลิตร 
 

      เอทานอล           กรัม/ลิตร x 21.7= มิลลิโมล/ลิตร                     มิลลิโมล/ลิตร x 0.046 = กรัม/ลิตร  

     เอทิลลีนไกลคอล         กรัม/ลิตร x 16.1 = มิลลิโมล/ลิตร                    มิลลิโมล/ลิตร x 0.062 = กรัม/ลิตร 
 

ฟลูออไรดไอออน        มิลลกิรัม/ลิตร x 52.6 = ไมโครโมล/ลิตร            ไมโครโมล/ลิตร x 0.019 = มิลลิกรัม/ลิตร 
 

ฮิพพูเรต ไอออน         กรัม/ลิตร x 5.61 = นาโนโมล/ลิตร                     นาโนโมล/ลิตร x 0.178 = กรัม/ลิตร 
 

อิมิพรามีน                 ไมโครกรัม/ลิตร x 0.00357 = ไมโครโมล/ลิตร     ไมโครโมล/ลิตร x 280 =ไมโครกรัม/ลิตร 

ลอกซินิล                มิลลิกรัม/ลิตร x 2.696 = ไมโครโมล/ลิตร            ไมโครโมล/ลิตร x 0.371 = มิลลกิรัม/ลิตร 

ไอรอน                    มิลลิกรัม/ลิตร x 17.9 = ไมโครโมล/ลิตร             ไมโครโมล/ลิตร x 0.0559 = มิลลกิรัม/ลิตร 

ไอโซไนเอซิด  มิลลิกรัม/ลิตร x 7.29 = ไมโครโมล/ลิตร              ไมโครโมล/ลิตร x 0.137 = มิลลิกรัม/ลิตร 
 

เลด มิลลิกรัม/ลิตร x 4.83 = ไมโครโมล/ลิตร              ไมโครโมล/ลิตร x 0.207 = มิลลิกรัม/ลิตร 

ลิโดเคน มิลลิกรัม/ลิตร x 4.27 = ไมโครโมล/ลิตร              ไมโครโมล/ลิตร x 0.234 = มิลลิกรัม/ลิตร 
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ลิเทียม มิลลิกรัม/ลิตร x 0.144 = มิลลิโมล/ลิตร               มิลลิโมล/ลิตร x 6.94 = มิลลิกรมั/ลิตร 

 

เมอรคิวรี                 ไมโครกรัม/ลิตร x 4.99 = นาโนโมล/ลิตร             นาโนโมล/ลิตร x 0.201 = ไมโครกรัม/ลิตร 

เมทานอล                 กรัม/ลิตร x 31.3 = มิลลิโมล/ลิตร                      มิลลิโมล/ลิตร x 0.032  = กรัม/ลิตร  

เมทาควอโลน มิลลิกรัม/ลิตร x 4.00 = ไมโครโมล/ลิตร              ไมโครโมล/ลิตร x 0.250 = มิลลิกรัม/ลิตร 

มอรฟน มิลลิกรัม/ลิตร x 3.51 = ไมโครโมล/ลิตร              ไมโครโมล/ลิตร x 0.285 = มิลลิกรัม/ลิตร 
 

ไนไตรตไอออน มิลลิกรัม/ลิตร x 21.7 = ไมโครโมล/ลิตร              ไมโครโมล/ลิตร x 0.046 = มิลลิกรัม/ลิตร 

นอรทริพไทลีน มิลลิกรัม/ลิตร x 3.80 = ไมโครโมล/ลิตร              ไมโครโมล/ลิตร  x 0.263 = มิลลกิรัม/ลิตร 
 

พาราเซตามอล         มิลลกิรัม/ลิตร x 0.00661 = มิลลิโมล/ลิตร          มิลลิโมล/ลิตร x 151 = มิลลกิรัม/ลิตร 

พาราควอทไอออน   มิลลกิรัม/ลติร x 5.37 = ไมโครโมล/ลิตร               ไมโครโมล/ลิตร x 0.186 = มิลลิกรัม/ลิตร 

ฟโนบารบิทาล          มิลลกิรัม/ลิตร x 4.31 = ไมโครโมล/ลิตร              ไมโครโมล/ลิตร x 0.232 = มิลลิกรัม/ลิตร 

เฟนโพรคูมอน          มิลลิกรัม/ลติร x 3.57 = ไมโครโมล/ลิตร               ไมโครโมล/ลิตร x 0.280 = มิลลิกรัม/ลิตร 

ฟนิโทอิน                  มิลลกิรัม/ลิตร x 3.96 = ไมโครโมล/ลิตร               ไมโครโมล/ลิตร x 0.252 = มิลลิกรัม/ลติร 

ไพรมิโดน                 มิลลิกรัม/ลติร x 4.58 = ไมโครโมล/ลิตร               ไมโครโมล/ลิตร x 0.218 = มิลลิกรัม/ลิตร 

โพรเพน-2-ออล        กรมั/ลิตร x 16.64 = มิลลิโมล/ลิตร                      มิลลิโมล/ลิตร x 0.060 = กรัม/ลิตร 
 

ควินิดีน                   มิลลิกรัม/ลติร x 3.08 = ไมโครโมล/ลิตร                ไมโครโมล/ลิตร x 0.325 = มิลลิกรัม/ลิตร 
 

ซาลิไซเลตไอออน     มิลลกิรัม/ลติร x 0.00729 = มิลลิโมล/ลิตร            มิลลิโมล/ลิตร x 137 = มิลลิกรัม/ลิตร 

ซัลไฟตไอออน          มิลลิกรัม/ลติร x 12.5 = ไมโครโมล/ลิตร               ไมโครโมล/ลิตรx 0.080 = มิลลิกรัม/ลิตร 
  

แทลเลียม                มิลลิกรัม/ลติร x 4.89 = ไมโครโมล/ลิตร                ไมโครโมล/ลิตร x 0.204 = มิลลิกรัม/ลิตร 

ทีโอฟลลีน                มิลลิกรัม/ลิตร x 5.55 = ไมโครโมล/ลิตร                ไมโครโมล/ลิตร x 0.180 = มิลลิกรัม/ลติร 

ไทโอไซยาเนต-          มิลลกิรัม/ลิตร x 17.2 = ไมโครโมล/ลิตร               ไมโครโมล/ลิตร  x 0.058 = มิลลิกรัม/ลติร 

     ไอออน 

ทอลบูทาไมด            มิลลกิรัม/ลิตร x 3.70 = ไมโครโมล/ลิตร               ไมโครโมล/ลิตร  x 0.270 = มิลลิกรัม/ลติร 
 

วาลโพรเอตไอออน    มิลลกิรัม/ลิตร x 6.98 = ไมโครโมล/ลิตร                ไมโครโมล/ลิตร x 0.143 = มิลลิกรัม/ลติร 

วารฟาริน                 มิลลิกรัม/ลิตร x 3.24 = ไมโครโมล/ลิตร                 ไมโครโมล/ลิตร x 0.308 = มิลลิกรัม/ลติร 

  

ซิงค                         มิลลกิรัม/ลิตร x 15.3 = ไมโครโมล/ลิตร                ไมโครโมล/ลิตร x 0.0654 = มิลลิกรัม/ลิตร 
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ดัชนี 
1,3-ไดเมทิลแซนทนี ด ูทโีอฟลีน 

2,4-ดี   122 

Dichapetalum cymosum  155 

กฏของเบียร-แลมเบิรต 32 

กรด 4-อะมิโนซาลิไซลิก (กรดพาราอะมิโนซาลิไซลิก ; พีเอเอส) 237, 239 

กรดซาลิไซลิก  45, 237 

กรดฟอรเมต/ฟอรมิก  158-160 

กรดอะซทิิลซาลิไซลิก (แอสไพริน) 237,238-239 , 290 

         การประเมินผลทางคลนิิก  69 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ   45 

กระเบื้องเคลือบ, สําหรับหยด  25 

กลองจุลทรรศน  42-43 

กล่ินเฉพาะตัว  42-44 

กลีเซอริลไตรไนเตรต  160-162 

กลูโคส , เลือด  14 

กลูเททิไมด  4, 49, 160 

กาซ , เลือด  14-16 

การกลั่น ,น้ํา  23, 24 

การเก็บรักษาตัวอยาง  36 

การขนสงตัวอยาง  36 

การขับปสสาวะ, เรง  9, 10, 268 

การควบคุม  24, 26  

การจับเปนล่ิมเลือดกระจายทั่วไปในหลอดเลือด  18, 19, 268 

การจําแนกระดับของโคมาตาม Edinburgh Scale  7 

การชําระเลือดผานเยื่อบุชองทอง  9, 268 

การชําระเลือดผานเยื่อบุไตเทียม  11, 13, 269 

การดูแลแบบพยุงอาการ  8 

การไดรับสารพิษทางผิวหนัง  7 

การตรวจทางโลหิตวทิยา  19-20 

การตรวจลักษณะทางกายภาพ , ตัวอยาง  42-44 

การติดตอกับแพทยผูรักษา 35-36 
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การติดตอแพทยผูรักษา , คลินิก  35-36 

การเตรียม , ตวัอยาง  26-27 

การทดสอบการเกิดสี  25, 44-46 

การทดสอบไดไทโอไนต  46, 146, 219 

การทดสอบทางชีวเคมี 14-19 

การทดสอบทางหองปฏิบัตกิาร , ทั่วไป  14-20 

การบันทึก , หองปฏิบัติการ  24-25 

การปนเปอน  7,34 

การประกันคณุภาพ  24 

การปวยมีอาเจียนที่เรียกวา  Jamaican vomiting sickness  14 

การแปลผล, การตรวจวิเคราะหฉุกเฉิน  12 

การแยกสารผานเย่ือ  11, 13, 268 

การรักษาดวยออกซิเจน 112, 140 

การรักษาโดยวิธีคีเลชั่น 174, 267 

การรักษาแบบเรงกําจัดสารพิษ , แอคทฟี  9-10, 11 

การรักษาแบบเรงกําจัดสารพิษ 9-10 

การลาง/การดูดออกจากกระเพาะ  7-8 

การลางทอง  8 

การวินิจฉัย, พิษเฉียบพลัน  4-7 

การสกัดดวยตัวทําละลาย  26 

การสอบสวน  11 

การสูดกาว  254 

เกลือคิวแพรมโมเนียม  126, 129 

ไกลคอล  ดู  เอทิลีนไกลคอล   

ครีซอล/กรดครีไซลิก  225 

ครีอะตีนไคเนส , ซีรมั  18 

คลอโพรไทซีน   48 

คลอโพรพาไมด   253 

คลอโพรมาซีน 48, 226 

คลอไพริฟอส  210         

คลอเมไทอะโซล     124-290 

คลอราลไฮเดรต (คลอราล)  45, 114-115, 139 
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คลอราโลส 115-117  

คลอรเินตเตตไฮโดรคารบอน  205-208  

คลอเรต 117-119 

คลอโรควิน   48, 122, 290 

คลอโรฟอรม  45, 119  

ความเปนกรดดาง 

         เลือด  14-16 

         สิ่งบรรจใุนกระเพาะอาหาร  43 

ความเปนพิษเฉียบพลัน 

         อาการทางคลนิิก  5-7 

         การวินิจฉัย  4, 7 

         การรักษา  7, 9 

ความผิดปกตขิองเกลือแร  14-16 

ความไมรูสึกตวั  ดูโคมา 

ความไว  272, 276 

ควินดิีน  51, 235-236, 291 

ควินิน  51, 63, 235-236 

คอปเปอร   126-129, 290 

คาการดูดกลนื (A) 32 

         เฉพาะเจาะจง  (A 1% , 1 cm)  32 

คาเฟอีน 48, 64, 103  

คารบอกซีฮีโมโกลบิน , เลือด 19, 109-113 

คารบอนไดซัลไฟด  107-108 

คารบอนเตตราคลอไรด  113-114 

คารบอนมอนอกไซด  109-113 

         การประเมินผลทางคลนิิก  112-113 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ  109-110 

         วิธีทดสอบเชิงปริมาณ  110-112 

คารบามาซีพีน 48, 63, 106-107 

คารโบรมอล 99-100 

คารีเทนชั่น (Rf)  31 

         x100 (hRf) 31, 48-51, 63-64 
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เครื่องแกว , ทาํความสะอาด  24 

เครื่องชัง่ 22-23 

เครื่องปนแยก 26 

เครื่องมือ , หองปฏิบัติการ  1-12 

เครื่องมือ 1 

แคดเมียม 102, 290 

แคปซูล 43, 64  

แคมเฟอร 103-104  

โคเคน 125     

โคดีอีน  126       

โคตินนี  198  

โคมา  5, 7       

         ภาวะแทรกซอนของ mixed acid-base  14  

         การจําแนก  7            

โคลนาซีแพม  89, 91/1      

โคลบาแซม  89      

โคลมิพรามีน      167 

โคลเมไทโซล 49, 124, 290 

โคลีนเอสเตอเรส   (ดู  อะซทิลิโคลีนเอสเตอเรส )  267 

         เม็ดเลือดแดง  19, 211 

         การทํางานในพลาสมา  18, 123-124, 211 

ชุดทดสอบ , การทดสอบยา  1-2 

ใชตัวทําละลายในทางที่ผดิ  246, 254, 256, 257 

ซัลไฟด  243-244 

ซัลไฟต  244-245, 291 

ซาลิไซลาไมด  238 

ซาลิไซเลต  67, 237-241, 291 

ซิงค  259, 29 

ซิลิกาเจลทีแอลซีเพลต  28, 52 

ซีรัม  38, 276 

แซนทนี  248-250 

โซเดียมไนโตรพรสัไซด  132, 250, 252 
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ไซโคลบารบิทาล  82 

ไซโคลเพนโตบารบิทาล  82 

ไซยาไนด  7, 131-136, 290 

         การประเมินผลทางคลนิิก  136 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ  132 

         วิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ  133-136 

                วิธีพารา-ไนโตรเบนซาลดิไฮด/ออรโธ-ไดไนโตรเบนซีน  131, 133-134 

                 วิธีทําไพริดีน/กรดบารบิทรูิก  131, 134-136 

ดิจอกซิน   140-142, 290 

ดิจิทอกซิน  140-142 

ดิลดรนิ  208 

ดดีีท ี 205 

ดีบุก  252 

ดีเฟอรรอกซามีน  174 

เดกซโตรโพรพอกซีพีน   138-139 

เดซิพรามนี  167 

เดสเฟอรรีโอซามีน (ดีเฟอรรอกซามีน) 174 

แดนตรอน  176, 177, 179 

แดนตริออน (แดนตรอน)   

แดพโซน  136-138, 290 

ไดคลอราลฟนาโซน    45, 114, 139, 140 

ไดคลอโรมเีทน  140 

ไดควอท  46, 144-146, 219 

ไดโคเฟน  208 

ไดซีพิน  49 

ไดซูลีฟน  49 

ไดโนเซบ  142 

ไดเบนซีพิน   49 

ไดฟนิลไฮแดนโทอิน (ฟนิโทอิน)  50, 228, 291 

ไดเฟนไฮดรามีน  49, 144 

ไดเมทโทไทอะซีน  227 

ไดเมทลิเมอรคิวรี   186-189 
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ไดเมโทเอต  210 

ไดออกซาไทออน  210 

ไดอะซีแพม  89, 90, 92, 290 

ไดอะมอรฟน  48, 49, 195, 197 

ไดเอทิลเมอรคิวรี  186-189 

ไดโอดนี  170-172 

ไดโฮโดรโคเดอีน  49 

ตัวทําละลาย  21, 283-288 

ตัวรดีิวซิ่งชนิดระเหยได  46, 67 

ตัวอยาง (ดู เลอืด, วัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต,ุ ส่ิงบรรจุในกระเพาะอาหาร, ปสสาวะ) 

ตัวอยาง ดู  35-38 

เตตราคลอโรมีเทน  (คารบอนเตตราคลอไรด)  113-114 

เตตราคลอโรเอทิลีน (เตตราคลอโรอีทนี)  246 

เตตราเอทิลเลด  180, 224 

ไตรคลอโรมีเทน (คลอโรฟอรม) 45, 119 

ไตรคลอโรอีเทน  256-257 

ไตรคลอโรเอทลีิน  45, 257-258 

ไตรไนโตรกลีเซอริน (กลีเซอรัลไตรไนเตรต) 160-162 

ไตรฟลูโอเพอราซีน  51 

ไตรมิพรามีน  51, 167 

ถานกัมมันต, การใหถานกัมมันตทางปาก 9 

ทราโซโดน  51 

ทรานิลไซโพรมีน  51 

ทอลบูทาไมด  51, 252-254, 291 

ทางคลนิิก 4-11 

ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ  49,56 

ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ (ทแีอลซี) 28-31 , 47-65 

           ยาที่เปนกรด  67 

           ยาที่เปนเบส  67 

           การทําโครมาโตแกรม  30 

           ชุดทดสอบยา  1-2 

            การเตรียมเพลต  28 
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            การวิเคราะหเชงิคุณภาพ  52-65 

            รีเทนชันแฟกเตอร  31 

            การใสตัวอยาง  29 

            น้ํายาทําใหเกิดสี  47-52 , 91/1-91/2 

             การดูเพลตโครมาโตแกรม  30-31 

ทีมาซีแพม  89, 91/1 

ทีแอลซี  ด ูทนิเลเยอรโครมาโตรกราฟ 

ทีโอฟลีน  51, 248-250,291 

แทลเลียม  5, 10, 246-248, 291 

โทฟนาซิน  51 

โทลูอีน  254-256 

ไทโอไซยาเนต  132, 250-252, 291 

ไทโอรดิาซีน  51, 227 

ธาตุกํามะถัน  243 

นอรทริพไทลีน  71, 205 

นาลอกโซน  126, 198, 223 

น้ํา,ความบริสุทธิ์เชงิเคมี  23 

น้ําที่ทําใหไมมีไอออน  23 

น้ํามันที่ใชกับรถยนต  223 

น้ํามันรถยนต  223-224 

น้ํามันระกํา 238 

น้ํายากันน้ําเปนน้ําแข็ง 151 

น้ํายาฟอกขาวที่ใชในบานเรือน 164 

น้ํายามารควิส  48 

น้ํายาเมอรคิวรัสไนเตรต  47,52 

น้ํายาแมนดิลิน  47,52,51 

นิโคตนิ  50, 64, 198 

ไนตราซีแพม   91/1 

ไนเตรต  199-200 

         อินทรีย  162, 199 

ไนโตรเบนซนี  (ไนโตรเบนซอล)  204 

ไนโตรพรัสไซด, โซเดียม 132,250,252 
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ไนไตรต  200-203 , 291 

         การประเมินผลทางคลนิิก  203 

         การทดสอบยืนยัน  201 

         อินทรีย  162 

         การทดสอบเชิงคณุภาพ  201 

         การทดสอบเชิงปริมาณ  202 

บราลโลบารบิทาล 48  

บรูซนี 48, 241 

บอรแนน –2-โอน 103  

บอเรต  (กรดบอริก ; โบแรกซ) 94-97, 290  

บารบิทาล 48, 82, 290   

         การประเมินผลทางคลนิิก   12, 86  

บารบิทูเรต 82-86 

          การประเมินผลทางคลินิก  12, 81 

          วิธีทดสอบเชิงปริมาณ  83-86  

บารบิโทน  ดู บารบิทาล      

บิวโทบารบิทาล  48 

บิวไทโรฟโนน 163 

บิส-(4-อะมิโนฟนิล) ซัลโฟน  (แดพโซน)   136-138, 290 

บิสซาโคดิล 176,178  

บิสมัท 92-94 

เบตา-บล็อกเกอร  81, 233,234 

เบนซอกตามนี 48 

เบนซนี เอกซะคลอไรด  205 

เบนโซไดอะซพีีน   89-92 

         การประเมินผลทางคลนิิก  89-92 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ  89-92 

เบนโซอิลเอ็กโกนนี 48, 125  

แบบฟอรมขอรับการตรวจวิเคราะห  36 

แบบรายงานผล  66 

แบเรียม  86-88 

แบลงค 24, 25, 266 
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โบรเมต  97-99  

โบรโมซินิล 163-164 

โบรโมฟอส  210 

โบรไมด  99-102, 290 

ใบบันทึกผลของหองปฏิบัตกิาร  24-25, 40 

ปริมาณการกระจาย 278 

ปริมาณของเม็ดเลือดแดง   20 

ปริมาณทีต่รวจพบ  ด ูความไว   

ปริมาณเมด็เลือดขาว  20 

ปริมาณเมด็เลือดขาว  20 

ปริมาตรของเม็ดเลือดแดง  20 

ปสสาวะ  15, 37 

         การทําใหเปนดาง/กรด 10 

         การตรวจทางกายภาพ  42-44 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ  39-68 

ปโตรเลียมกลั่น  223-224 

ปเปตต  22, 274 

เปอรออกไซด  221-223 

โปแตสเซียมไดโครเมต , สารละลายกรด  33-34 

โปแตสเซียมเฟอรไรเฮกซาไซยาโนเฟอเรต  248 

โปแตสเซียมไอโอไดด / วิธีทดสอบแปง , ไฮโปคลอไรต  166-167 

โปรทรอมบินไทม  19, 130, 275 

โปรพีแตมฟอส  210 

ผลวิเคราะห   

         การบันทึก  24-25 

         การรายงานผล  24-25, 65-67 

ผลึกในปสสาวะ  42, 151, 267 

ฝน  4,8,188,195, 

         สารแกพิษ  8 

พราลิดอกซิม  18-19, 106 

พลาสมา  16, 38, 274 

         เอนไซม  17-18 
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        ออสโมลาลิตี  17 

        การเตรียมตัวอยาง  26 

พาราควอท  46, 218-219, 291 

พาราเซตามอล  214-218, 291 

         การประเมินผลทางคลนิิก  217-218 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ  215 

         วิธีทดสอบเชิงปริมาณ  216-217 

พาราฟอรมาลดีไฮด  157 

พาราฟน   223 

พาราฟน  223 

พารา-อะมิโนฟนอล  72-73, 204,215 

เพทิดนี  50, 223-224 

เพนตะคลอโรฟนอล  219-221 

เพนตะโซซีน 50 

เพอรฟนาซีน  50 

โพรคลอเพอราซีน  50, 227 

โพรเคนาไมด  48, 50, 231-232 

โพรทริพไทลีน  50, 71 

โพรพราโนลอล  50, 233-234 

โพรพานอล (โพรเพน-2-ออล)  17, 232-233, 291 

โพรเพน-2-ออล  17, 232-233, 291 

โพรไพลีนไกลคอล  234-235 

โพรมาซีน  50, 227 

โพรเมทาซนี  50, 227 

ไพรมิโดน  50, 291 

ไพริดอกซิม  176 

ฟลูฟนาซีน  227 

ฟลูราซีแพม  90, 91/1 

ฟลูออโรอะซิเตต  155-156 

ฟลูออไรด  152-155, 290 

         การประเมินผลทางคลนิิก  155 

         วิธีทดสอบยืนยัน  153-154 
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         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ   152-153 

         วิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ  154-155 

ฟอรมาลดีไฮด  157-158 

ฟอรมาลิน  157 

ฟอสฟอรัส  229-231 

ฟอสไฟด  229-231  

ฟนอล  44, 225-226 

ฟนอลฟทาลีน  177, 179 

ฟนาซีติน  46, 224-225 

ฟนาโซน  50, 139 

ฟนิโทอนิ  50, 228-229, 291 

ฟเนลซีน  50 

ฟโนไทอะซนี  45, 67, 226-228 

ฟโนบารบิทาล  50, 291 

        การประเมินผลทางคลนิิก  86 

ฟโนบารบิโทน ด ูฟโนบารบิทาล 

เฟนโปรคูมอน  129-131 

เฟนฟลูรามีน  49 

เฟอรัส/เฟอริกไอออน  ดู  ไอรออน 

แฟกเตอรการแปลงผัน , ความเขมขนมวล/โมลาร  290-291 

ไฟโสสติกมีน  82 

ภาวะแทรกซอนของ mixed acid-base 14 

ภาวะพรองกลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส  74, 204 

ภาวะเลือดมีแคลเซียมต่ํา   

ภาวะเลือดมีโซเดียมต่ํา  15 

ภาวะเลือดมีโซเดียมสูง  16 

ภาวะเลือดมีน้าํตาลต่ํา  14 

ภาวะเลือดมีน้าํตาลสูง  14 

ภาวะเลือดมีโปแตสเซียมต่ํา  14-15 

ภาวะเลือดมีโปแตสเซียมสูง  16 

มอรฟน  50, 195-198, 291 

         การประเมินผลทางคลนิิก  198 
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        วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ  195-198 

มอรฟนเมทิลอีเทอร  (โคเดอีน)  126 

มาโพรทิลีน  49 

มาลาไทออน   210 

มีเพอริดนี (เพทิดนี)  50 

มีฟนามิกเอซิด  49 

เมทแอมเฟตามีน  49, 69 

เมทฮีโมโกลบิน , เลือด  20 

เมทาควาโลน  50, 191, 291 

เมทาโดน  49, 188-189  

เมทานอล  9, 189-190,291 

         การประเมินผลทางคลนิิก  12, 190 

         ออสโมลาลิตีของพลาสมา และ  17 

เมทานอล : แอมโมเนียมเขมขน (M:A)  48 

เมทาบอลิกเอซิโดซีส  14, 15-16 

เมทดิาไทออน  210 

เมทิลซาลิไซเลต  237-238 

เมทิลโปรไมด  99, 191-194 

เมทิลไพรอน  50 

เมทิลอีฟดรนี  50 

เมทิลแอลกอฮอล  ดู เมทามอล 

เมทิลนีคลอไลด  140 

เมทิลนีบูล   74, 204 

เมทีซนี  50 

เมโทเฮกซทิาล  82 

เมไทโอนนี  12, 217 

เมโพรบาเมต  183-186 

เมอรคิวร ี 186-188, 291 

ไมโครดิฟฟวชั่น  27 

ยา (เภสัชกรรม)   

         อางอิง  22, 279-282 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพเบื้องตน  35, 41, 68 
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ยาแกซึมเศรากลุมไตรไซคลกิ  64, 71, 167-168, 205, 277 

ยานอนหลับ  4-6, 271 

ยาระงับปวดประเภทเสพตดิ  ดูฝน 

ระดับความแตกตางของประจุลบ , ซีรัม/พลาสมา 16 

รายงานผล  24-25, 65-67 

ไรทน  176-178 

ลอราซีแพม   91/1 

ลิโดเคน  181-182  ,291 

         การปนเปอน   7, 37 

         ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ    48, 56 

ลิเทียม  13, 182-183, 291 

ลินเดน  206-208 

ลีวอรฟานอล  49 

เลด  179-181, 291 

เลือด 38-39 

         วิธีทดสอบการจับเปนล่ิม  19 

แลกเตสดีไฮโดรจเีนส,พลาสมา  17 

แลคซาทีพ  ยาระบาย  176-179 

วัตถุอื่นที่พบในที่เกิดเหต ุ 38, 275 

วารฟาริน  129-131 

วาลโปรเอตไอออน  291 

วิกโนเคน ดูลิโดเคน 

วิตามินเค  131 

วิตามินบี 6  176 

วิธีดัดแปลงกัทซายต  77, 79-80 

วิธีทดสอบ Fujiwara  45 

         คารบอนเตตราคลอไรด  113-114 

         คลอราลไฮเดรต  114-115 

         คลอราโลส  115-117 

          คลอโรฟอรม  119-120 

          ไดคลอราลฟนาโซล  139-140 

          เตตราคลอโรเอทิลีน  246 
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          1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  256 

          ไตรคลอโรเอทิลีน  257-258 

วิธีทดสอบ ออรโธ-ครีซอล /แอมโมเนีย   46 

         อะมิโนฟลลีน  248 

         อะนิลีน  72-74 

         ไนโตรเบนซีน  204 

         พาราเซตามอล  214-218 

         ฟนาซีตนิ  224-225 

วิธีทดสอบการจับเปนลิ่ม  19 

วิธีทดสอบเชงิคณุภาพ  35-68 

         กลุม  67 

วิธีทดสอบเชงิปริมาณ  24, 39 

         รายงานผล  24, 66 

         สเปกโตรโฟโตมติร ี 31-34 

วิธีทดสอบซัลฟานิลิกเอซิด/1-อะมิโนแนฟทาลีน, ไนไตรต  202 

วิธีทดสอบไดโครเมต  46, 147, 189 

วิธีทดสอบไดฟนิลเอมีน  46 

         โบรเมต  97 

         คลอเรต  117 

         ไฮโปคลอไรต  164-166 

         ไอโอเดต  169 

         ไนเตรต  199 

         ไนไตรต  200 

วิธีทดสอบทรินเดอร  45, 66 

วิธีทดสอบฟอรเรสต  45, 167-168 

วิธีทดสอบเฟอไรไซยาไนด/เฟอโรไซยาไนด  46 

วิธีทดสอบไรนส  74, 77, 92, 186 

วิธีทดสอบเลดอะซิเตต , ไฮโปคลอไรต  166 

วิธีทดสอบเอฟพีเอน็  45, 226-228 

วิธีปฏิบัติ , หองปฏิบัติการ  21-34 

วินบารบิทาล  82 

เวอราพานิล  51, 258-259 
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สตริกนิน  51, 241-242 

สเปกโตรโฟโตมิตร ี

สารกันเลือดเปนลิ่มคูมารนิ  129-131 

สารกําจัดเชื้อรา , คารบาเมต  104 

สารกําจัดแมลง  105, 132, 209 

สารกําจัดแมลงและศตัรูพืชไดไนโตรฟนอล  142-144 

สารกําจัดวัชพืช  145 

         คารบาเมต  104 

         คลอโรฟนอกซี  12, 120-122 

         ไฮดรอกซีเบนโซไนทรลิ  163-164 

สารกําจัดวัชพืชคลอโรฟนอกซี   120-122 

สารกําจัดศตัรพืูชและสัตว 

         คารบาเมต  18, 104-106, 123-124 

        ไดไนโตรฟนอล  142-144 

        ออรกาโนคลอรนี  205-208 

        ออรกาโนฟอสฟอรัส ดู  

               สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวออรกาโนฟอสฟอรัส 

         สารประกอบอางอิง  282 

สารกําจัดศตัรพืูชและสัตวคารบาเมต 18-19, 104-106, 123-124 

สารกําจัดศตัรพืูชและสัตวออรกาโนคลอรนี  205-208 

สารกําจัดศัตรพืูชและสัตวออรกาโนฟอสฟอรัส  4, 208-211 

         การประเมินผลทางคลนิิก  211 

         วิธีทดสอบยืนยัน  211 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ  209 

สารแกพิษ  8 

สารแกพิษ 8 

สารเคม ี 3, 22, 283-289 

         ความเปนพิษ  21 

สารตานการจบัตัวเปนลิ่มเลือด,   คูมารนิ  129-131 

สารทําใหเลือดมนี้ําตาลนอย หรือสารลดน้ําตาลในเลือด  7, 253-254 

สารที่กีดขวางเฉพาะเบตา-อะดริโนรเีซฟเตอร 81, 233-234 

สารประกอบดบุีกอินทรีย  226 
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สารประกอบไตรคลอโร 45, 67 

สารประกอบทีมี่โครงสรางสมัพันธกันกับอิมิพรามีน  167-168, 290 

         การประเมินผลทางคลนิิก  168 

         วิธีทดสอบฟอรเรสต  45, 167-168 

         ทินเลเยอรโครมาโตกราฟ  49, 56 

สารปองกัน (การรักษา)  8, 12-13 

สารมาตรฐาน (สารอางอิง)  3, 22, 379-282 

สารออกซิไดซิ่ง, อยางแรง  46, 67 

สารอางอิง  3, 22,  279-283 

สารแอนตนิอค 180, 224, 265   

สิ่งบรรจุในกระเพาะอาหาร  37-38 

สี  

         สิ่งบรรจใุนกระเพาะอาหาร  43 

          ปสสาวะ  39 

สุขภาพและความปลอดภัย  21 

หนวยมวล , ระบบเอสไอ  25 

หนวยมวลเอสไอ/หนวยเอสไอโมลาร  25, 290-291 

หนวยโมลาร , เอสไอ  25, 290-291 

หลอดสําหรับการสกัด  26 

หองปฏิบัติการ 

         เครื่องมอื   1-2 

         การจัดการ  21-25 

         วิธีปฏิบัติ  21-23 

         บทบาท  11-13 

ออกซาซีแพม  91/1 

ออกซาเลต / กรดออกซาลิก  151, 212-214 

ออกซีโคโดน  50 

ออรฟนาดริน  50, 211-212 

ออสโมลาลิต,ี พลาสมา  17 

อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส  264 

         เม็ดเลือดแดง  19, 211 

         ตัวยับย้ัง (อินฮิบิเตอร)  4, 123, 211 
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อะซิติลซีสเทอนี  (เอ็น -อะซติิลซีสติอีน)  9, 12, 119, 217 

อะซิโตน  17, 232, 233 

อะซิโตเฟนนติดิิน ( ฟนาซีติน) 46, 224 

อะซิโตเฮกซาไมด   253 

อะซิทิลมอรฟน  48, 197 

อะเซตามิโนเฟน   ด ู  พาราเซตามอล 32  

อะทีโนลอล 80-81 

อะโทรพีน        

         สารแกพิษ  8, 81, 106   

         เกินขนาด  8, 81 

อะนิลีน 72, 74 

อะมิกดาลิน  131 

อะมิโดไพรนี  (อะมิโนฟนาโซน) 48, 70-71 

อะมิทริพไทลีน  48, 64,71,290 

อะมิโนทรานสเฟอเรส , พลาสมา 18 

อะมิโนเบนโซฟโนน  89, 91/1 

อะมิโนไพรนี   (อะมิโนฟนาโซน) 48, 70-71 

อะมิโนฟลลีน 240   

อะมิโนฟนาโซน  48, 70-71 

อะมิโอดาโรน 48  

อะโมบารบิทาล  48 

อะลูมิเนียม 290  

อัลดรนิ  208 

อัลดคิารบ 104 

อัลโดเลส   ซีรมั 18 

อัลตราไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมติรี  31-34 

อาการทางคลนิิก, พิษเฉียบพลัน 5-6 

อารซินิก 76-80   

         การประเมินผลทางคลนิิก  80 

         วิธีทดสอบยืนยัน  77-78 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ  77 

         วิธีทดสอบเชิงปริมาณ  78-80 
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อิไต-อิไต  102 

อิมิพรามีน/การทดสอบกรดไฮโดรคลอริก  ไนไตรต  67 

อีฟดรนี  49, 146 

อีมิทิน  38, 49 

อุปกรณไมโครดิฟฟวชั่นแบบคอนเวย  27 

เอทคลอวีนอล  150 

เอทานอล  146-149, 290 

         สารแกพิษ  9, 12 

         การประเมินผลทางคลนิิก  13, 148-149 

         ออสโมลาลิตีของพลาสมา  17 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ  46, 147 

         วิธีทดสอบเชิงปริมาณ  147-148 

เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม  146,189 

เอทิลมอรฟน  49 

เอทิลอะซิเตต/เมทานอล/แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน (EMA)  30, 52, 64 

เอทิลแอลกอฮอล ด ูเอทานอล  

เอทิลีนไกลคอล  7, 151, 290 

         การประเมินผลทางคลนิิก  12, 151 

         ผลึกในปสสาวะ  43, 151 

         ออสโมลาลีตีของพลาสมาและ  17 

เอทิลีนไดอะมนี  248 

เอ็น – อะซิทิลโพรเคนาไมด (เอ็นเอพีเอ) 48, 331   

เอนไซม , พลาสมา  17 

เอนไซมของตบั  ,พลาสมา  17 

เอนดรนิ  208 

แอนติโมน ี 74-76 

แอมเฟตามีน  48, 69 

แอมเฟตามีน  48, 69     

แอลกอฮอล  ดู  เอทานอล       

แอลกอฮอลไม  ดูเมทานอล 

แอสไพริน  ดู   กรดอะซติิลซาลิไซลิก  

โอพิพรามอล  50 
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ไอโซไนเอซิด   49, 75-76, 291 

ไอโซพิโคตนิิกเอซิดไฮดราไซด (INAH)  ดูไอโซไนเอซดิ 

ไอพีคาคูนา (ipecac) 8,38 

ไอโพรไนเอซิด  49, 176 

ไอรอน  172-174, 290 

         การประเมินผลทางคลนิิก  12, 173-174 

         วิธีทดสอบเชิงคณุภาพ  46, 172-173 

         วิธีทดสอบเชิงปริมาณ  173-174 

ไอโส-โพรพิลแอลกอฮอล (โพรเพน-2-ออล)  17, 232-233, 291 

ไอโอซินิล   163-164, 290 

ไอโอเดต  168-170 

ไอโอโดพลาติเนต 

         เอซิดิไฟด  47, 52 

         เปนกลาง  47 

ไอโอไดด  170-172 

ฮาโลเพอรรดิอล  49, 162, 163  

ฮิปพูเรต  290 

         การขับถายทางปสสาวะ  204 

ฮีโมเพอรฟวชั่น  11, 13, 269 

เฮ็กโซบารบิทาล  49, 82 

เฮปตะบารบิทาล  82 

เฮปตาคลอ  206, 208 

เฮโรอนี (ไดอะมอรฟน)  48, 49, 195,  

ไฮดรอกซิเบนโซไนทริล  , สารกําจัดวัชพืช  163-164 

ไฮโดรเจนซัลไฟด  244 

ไฮโดรเจนไซยาไนด/กรดไฮโดรไซยานิก  131, 136 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  221, 222 

ไฮโดรเจนฟลูโอไรด/กรดไฮโดรฟลูโอริก (เอชเอฟ)  152, 155 

ไฮโดรไลซีส  26 

ไฮโปคลอไรต  164-167 



 

ตารางท่ี 20  ทินเลเยอรโครมาโตกราฟของกลุมอะมิโนเบนโซฟโนนตางๆ : คา hRf และสีที่
เกิดจากปฏกิริิยา 

 

เบนโซฟโนน ไดมาจาก : สารด้ังเดิม hRf      สี 
    Aa Bb 

เมทิลอะมิโน-    

     คลอโร- 

 

 

 

 

 

 

อะมิโนคลอโร- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดอะซีแพม 

 

 

ทีมาซีแพม 

 

 

 

 

ออกซาซีแพม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลอไดอะซีพอกไซด 

เดสเมทิลคลอ- 

    ไดอะซีพอกไซด 

เดโมซีแพม 

นอรดาซีแพม 

 

 

 

 

 

 

 

ไดอะซีแพม 

คีตาโซแลม 

มีดาซีแพม 

ทีมาซีแพม 

ไดอะซีแพม 

คามาซีแพม 

มีดาซีแพม 

คีตาโซแลม 

ออกซาซีแพม 

ไดอะซีแพม 

พราซีแพม 

มีดาซีแพม 

คีตาโซแลม 

คลอไดอะซีพอกไซด 

คามาซีแพม 

ทีมาซีแพม 

ไดโปแตสเซียม 

      โคลราซีเพต 

คลอไดอะซีพอกไซด 

คลอไดอะซีพอกไซด 

 

คลอไดอะซีพอกไซด 

ไดอะซีแพม 

ไดโปแตสเซียม 

      โคลราซีเพต 

คีตาโซแลม 

พราซีแพม 

มีดาซีแพม 

คลอไดอะซีพอกไซด 

66 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมพู 

 

 

 

 

 

 

 

มวงแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มวงแดง 

 

 

 

 

 

 

 

มวงแดง 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 
 

เบนโซฟโนน ไดมาจาก : สารด้ังเดิม hRf      สี 
    Aa Bb 

อะมิโนไดคลอโร- 

 

อะมิโนคลอโร- 

     ฟลูออโร- 

อะมิโนไนโตร- 

ไดอะมิโน- 

 
อะมิโนไนโตร- 

       คลอโร- 

ลอราซีแพม 

 

เดสอัลคิล- 

    ฟลูราซีแพม 

ไนตราซีแพม 

7-อะมิโน- 

    ไนตราซีแพม 

โคลนาซีแพม 

โลพราโซแลมและ 

     เมทาบอไลต 

 

ลอราซีแพม 

ลอรเมตาซีแพม 

ฟลูราซีแพม 

 

ไนตราซีแพม 

ไนตราซีแพม 

 

โคลนาซีแพม 

โลพราโซแลม 

45 

 

31 

 

34 

52 

 

34 

มวงแดง 

 

มวงแดง 

 

ชมพู 

มวงแดง 

 

ชมพู 

มวงแดง 

 

มวงแดง 

 

มวงแดง 

น้ําเงิน 

 

น้ําเงิน 

a  น้ํายาที่ทําใหเกิดสี : สารละลาย พารา-ไดเมทิลอะมิโนซินนามาลดีไฮด  ตามดวยกรดไตรคลอ 

                                  โรอะซิติก 
b   น้ํายาที่ทําใหเกิดสี : กรดซัลฟวริกตามดวยสารละลายโซเดียมไนไตรต สารละลายแอมโมเนียม 

                                  ซัลฟาเมตและสารละลายแนฟทิลเอทิลีนไดเอมีน 
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