
       แนพทาลีน (Naphthalene)

1. แนพทาลีนคืออะไร

แนพทาลีนหรือที่เรารูจักกันวา “ลูกเหม็น” เปนของ

แข็งหรือผลึกสีขาว  มีกล่ินแรง  ไมละลายนํ้า  ระเหิดหรือ

เปล่ียนสถานะจากของแข็งกลายเปนไอไดที่อุณหภูมิหอง 

แนพทาลีนเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ  พบในถานหิน

นํ้ามันปโตรเลียม  และการเผาไหมของสารประกอบอินทรีย

เชน ไมและบุหรี่  ปจจุบันมีการผลิตแนพทาลีนเพื่อนําไปใช

ประโยชนตางๆ เชน ใชในการผลิตพลาสติกพีวีซี  เรซิน  สาร

ฟอกหนัง  สียอม  สารฆาแมลงคาบาริล  หรือนําไปใชโดย

ตรง เชน ลูกเหม็น     

2. ผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือนชนิดใดบางที่มีแนพ
ทาลีนเปนสารออกฤทธิ์สําคัญ

แนพทาลีนถูกนํามาใชอยางกวางขวางในรูปของ

ลูกเหม็นสําหรับใสในตูเส้ือผาเพื่อปองกันแมลงกัดกินเสื้อผา  

หรือใชเพื่อดับกล่ินในหองน้ํา  ผลิตภัณฑเหลานี้มักจะมีแนพ

ทาลีนเปนสวนประกอบมากกวา  99% โดยน้ําหนัก  รูปแบบ

ของผลิตภัณฑมีทั้งชนิดกอน  ชนิดเม็ด  และชนิดผลึก

3. แนพทาลีนเขาสูส่ิงแวดลอมไดอยางไร

แนพทาลีนสามารถเขาสูส่ิงแวดลอมจากการใช

เปนลูกเหม็นหรือสารดับกล่ินตามบานเรือน   จากการเผา

ไหมเชื้อเพลิง  เครื่องยนต  ไม  หรือบุหรี่  จากการใชในโรง

งานอุตสาหกรรมและจากอุบัติเหตุร่ัวไหล  เนื่องจากแนพทา

ลีนสามารถระเหิดไดอยางรวดเร็ว  ดังนั้นเมื่อเขาสู

ส่ิงแวดลอมแนพทาลีนจึงอยูในรูปของไอระเหยในอากาศ

เปนสวนใหญ  ความชื้นและแสงแดดในอากาศสามารถทํา

ใหแนพทาลีนสลายตัว  ซึ่งโดยทั่วไปจะใชเวลาภายใน 1 วัน

แนพทาลีนเปนสารปนเปอนในอากาศที่พบบอยในบานเรือน

โดยเฉพาะบานที่มีคนสูบบุหรี่  และบานที่ใชลูกเหม็นหรือ

กอนดับกล่ิน
4. แนพทาลีนเขาสูรางกายเราไดอยางไร

แนพทาลีนสามารถเขาสูรางกายของเราไดจากการ

หายใจเอาอากาศที่ปนเปอนดวยแนพทาลีน  หรือจากไอ

ระเหยของแนพทาลีนจากเส้ือผาหรือผาหมที่มีการใชลูก

เหม็น  ซึ่งการหายใจนี้ถือเปนวิถีทางหลักของแนพทาลีนใน

การเขาสูรางกาย  นอกจากนี้เราอาจไดรับแนพทาลีนจาก

การสัมผัสทางผิวหนังโดยตรงหรือผานทางเสื้อผาหรือผาหม

ที่มีการใชลูกเหม็น  และจากการกินดวยความรูเทาไมถึง

การณหรือจากอุบัติเหตุเชน ในเด็ก  เมื่อเขาสูรางกายแนพ

ทาลีนจะถูกกําจัดที่ตับและขับออกทางปสสาวะ  โดยทั่วไป

จะใชเวลาในการขับออกจากรางกายภายใน 1 ถึง 3 วัน

5. แนพทาลีนมีอันตรายตอสุขภาพอยางไร

แนพทาลีนระคายเคืองตา  จมูก  คอ  และผิวหนัง

การไดรับแนพทาลีนในปริมาณมาก เชน จากการกินลูก

เหม็น  ทําใหเกิดอาการคลื่นไส  อาเจียน  ทองเดิน  มีเลือด

ออกในปสสาวะ  ผิวหนังซีดเหลือง  และอาจทําใหเสียชีวิต

ได  ดังนั้นเมื่อเกิดอาการพิษผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษา

จากแพทยโดยดวน

หากไดรับแนพทาลีนในปริมาณมากเม็ดเลือดแดง

จะถูกทําลายทําใหเกิดภาวะโลหิตจางซึ่งจะพบในคนที่กิน

ลูกเหม็น  พบวาทารก  เด็ก  สตรีมีครรภ  คนที่มีระดับเม็ด

เลือดแดงต่ําหรือมีเอนไซมบางชนิดที่เกี่ยวของกับระบบหมุน

เวียนโลหิตต่ํามาแตกําเนิด เชน glucose-6-phosphate

dehydrogenase (G6PD) deficiency จะเกิดภาวะโลหิจาง

…/2



ไดงายเมื่อไดรับแนพทาลีน  อาการเบื้องตนที่สามารถสังเกต

ไดหากเกิดภาวะโลหิตจาง คือ เหนื่อยลา  ไมอยากอาหาร

และผิวหนังซีด

แนพทาลีนที่ตกคางในรางกายของแมสามารถสง

ผานไปยังลูกผานทางรกและการเลี้ยงลูกดวยนมแม  มีราย

งานการพบภาวะโลหิตจางในลูกที่เกิดจากแมที่มีภาวะโลหิต

จางจากการไดรับแนพทาลีนในขณะตั้งครรภ  อยางไรก็ตาม

จากการศึกษาในสัตวทดลองไมพบหลักฐานยืนยันวาแนพ

ทาลีนมีผลตอพัฒนาการหรือเปนพิษตอทารกในครรภของ

แมที่ไดรับแนพทาลีนจากการกินในขณะตั้งครรภ

มีรายงานพบการเกิดตอกระจกหรือเลนสตาขุนใน

หนูและกระตายที่ไดรับแนพทาลีนในปริมาณมากจากการให

ทางปาก  แตไมมีหลักฐานยืนยันการเกิดตอกระจกในคน

จากการไดรับแนพทาลีน  นอกจากนี้ยังมีรายงานวาหนู

ทดลองที่ไดรับไอระเหยแนพทาลีนอยางตอเนื่องเปนระยะ

เวลา 2 ป  มีอาการระคายเคืองและอักเสบเรื้อรังที่จมูกและ

ปอด

นอกจากนี้ยังพบวาแนพทาลีนเพิ่มอุบัติการณการ

เกิดเนื้องอกและมะเร็งที่จมูกและปอดในหนูทดลองที่ไดรับ

แนพทาลีนทางการหายใจตอเนื่องเปนเวลานาน    แตไมพบ

หลักฐานยืนยันการเกิดมะเร็งในคน  หนวยงาน U.S.

Environmental Protection Agency (U.S. EPA), National

Toxicology Program (NTP, USA) และ International

Agency for Research on Cancer (IARC) จัดแนพทาลีน

เปนสารที่เปนไปไดที่จะกอใหเกิดมะเร็งในคน  ในขณะที่

American Conference of Governmental Industrial

Hygienists  (ACGIH)  จัดระดับความเปนอันตรายของแนพ

ทาลีนวาไมเปนสารกอมะเร็งในคน

6. มีวิธีใดบางที่เราจะลดความเสี่ยงการเกิดอันตราย
จากแนพทาลีนในผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือน

ควรเก็บลูกเหม็นหรือกอนดับกล่ินใหพนมือเด็ก  เก็บในตูที่

ปดสนิทหรือในภาชนะที่ปดสนิทเพื่อปองกันการรั่วไหลของ

ไอระเหยของแนพทาลีนสูอากาศ  กอนจะใชเส้ือผาหรือผา

หมที่มีการใชลูกเหม็นเพื่อปองกันมดหรือแมลง  ใหนําออก

มาตากแดดหรือผ่ึงลมกอนเพื่อกําจัดกลิ่นและไอระเหยของ

แนพทาลีนที่ตกคางบนเสื้อผา  และควรซักอกีครั้งกอนที่จะ

ใชหรือสวมใส  หลีกเลี่ยงการใชลูกเหม็นกับเส้ือผาหรือผาหม

ของเด็กและทารก  ลดปริมาณการใชกอนดับกล่ินโดยไม

จําเปน

7. รัฐมีการกํากับดูแลการใชแนพทาลีนในผลิตภัณฑที่
ใชในบานเรือนหรือไม

ผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือนที่มีแนพทาลีนเปนสาร

ออกฤทธิ์สําคัญจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามพระราช

บัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535  และอยูในการควบคุม

ของกลุมควบคุมวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  ผูประกอบการตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ฉลากตองแสดง

ชื่อและปริมาณสารสําคัญ  วิธีใช  คําเตือน  วิธีเก็บรักษา

อาการเกิดพิษ  วิธีแกพิษเบื้องตน  ชื่อที่ตั้งและหมายเลข

โทรศัพทของผูผลิต  นําเขา  หรือจัดจําหนาย  เปนตน  ผลิต

ภัณฑตองไมแตงสีหรือกล่ินที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด

วาเปนอาหาร  ทั้งนี้เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคใหไดรับ

ความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑในรูปแบบและวิธีการใช

ที่ถูกตองเหมาะสม

ในตางประเทศมีการกํากับดูแลการใชแนพทาลีน

เชนเดียวกับในประเทศไทย  ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศในกลุมยุโรปจัดแนพทาลีนเเปนสารอันตรายและ

สารอันตรายในน้ําและอากาศ   อยางไรก็ตามในปจจุบันยัง

ไมมีการจํากัดการใชหรือยกเลิกการใชแนพทาลีนในผลิต
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ภัณฑที่ใชในบานเรือนแตอยางใด  หนวยงาน U.S.

Occupational Safety and Health Administration

(U.S.OSHA) ซึ่งเปนหนวยงานที่กํากับดูแลดานอาชีว

อนามัยของสหรัฐอเมริกาไดกําหนดระดับความเขมขนของ

แนพทาลีนในอากาศโดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ซึ่งจะไมเปน

อันตรายตอสุขภาพคนงานไวที่ 10 ppm (10 สวนในลาน

สวนของอากาศ หรือประมาณ 52.4 มิลลิกรัมตอลูกบาศก

เมตร)  ในขณะที่ความเขมขนโดยเฉลี่ยของแนพทาลีนใน

อากาศที่ตรวจพบในบานเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศในเอเชียบางประเทศอยูในชวง 0.0003 – 0.0097

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  ซึ่งต่ํากวาคากําหนดดังกลาวอยู

ถึงหาพันเทาหรือมากกวา
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