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 ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของ

ประเทศไทย มีการพัฒนาและนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน

กระบวนการผลิต มีการนำาเข้าสารเคมีชนิดต่าง ๆ มาใช้เป็น

จำานวนมาก ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเหล่านี้ 

จัดเป็นของเสียอันตราย หากไม่มีการกำาจัดท่ีถูกวิธี จะก่อเกิดผลกระทบ 

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

โครเมยีมและสารประกอบโครเมยีมเปน็สารเคมทีีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม 

ต่าง ๆ เช่น การชุบโลหะ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตเม็ดสี  

ชุบเคร่ืองประดับ การย้อมผ้า การฟอกหนังสัตว์ และอื่น ๆ 

โครเมียมและสารประกอบโครเมียมมีหลายกลุ่มโดยแบ่งตาม 

Valence ไดแ้ก ่0, 1, 2, 3, 4 และ 6 ซึง่กลุม่ โครเมยีมไตรวาเลน 

(Trivalent chromium) และโครเมยีมเฮกซาวาเลน (Hexavalent 

chromium) เป็นกลุ่มที่มีความสำาคัญต่อสิ่งมีชีวิตหากมีปริมาณ

มากเกนิไปจะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพของคน สิง่มชีีวติอืน่ ๆ  

ในสิ่งแวดล้อม โครเมียมและสารประกอบโครเมียมสามารถ 

แบ่งออกเป็น

-  Chromium metal และ alloy กลุ่มนี้จะรวมถึงเหล็กกล้า 

ไร้สนิม (stainless steel) และ chromium containing- 

alloy โดยทัว่ไปกลุม่น้ีจะมคีวามเป็นพษิต่อสขุภาพค่อนข้างตำา่ 

เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น

-  Divalent chromium compound (Cr2+) หรือ chromos 

compounds ได้แก่ chromos chloride (CrCl
2
) และ chromos 

sulfate (CrSO
4
) กลุ่มนี้จะมีความเป็นพิษน้อยต่อสุขภาพ 

ของคน

-  Trivalent chromium compound (Cr3+) หรือ chromic 

compound เปน็ธาตุทีม่คีวามจำาเปน็ต่อรา่งกายในขบวนการ 

glucose metabolism ส่วน compound อื่น ๆ ท่ีพบใน 

กลุ่มน้ี ได้แก่ chromic oxide (Cr
2
O

3
), chromic sulfate 

(Cr
2
[SO

4
]
3
), chromic chloride (CrCl

3
), chromic  

potassium sulfate (KCr[SO
4
]
2
) และ chromite ore  

(FeOCr
2
O

3
)

-  Hexavalent chromium compound (Cr6+) ซึ่งแบ่งได้ 

เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ

  กลุ ่มท่ีละลายนำ้าได้ (water-soluble hexavalent  

compounds) ได้แก่ chromic acid, anhydride of chromic 

acid, monochromate, dichromate of sodium, potassium, 

ammonium, cesium, rubidium และ lithium เป็นต้น

  กลุ่มที่ไม่ละลายนำ้า (water-insoluble hexavalent 

compounds) ได้แก่ zinc chromate, calcium chromate, 

lead chromate, barium chromate, strontium chromate 

และ sintered chromium trioxide เป็นต้น

การดดูซมึและการแพรก่ระจายของโครเมยีมและสารประกอบ

โครเมียม

 โครเมียมไตรวาเลนเป็นสารที่ช ่วยในกระบวนการ 

เผาผลาญของนำ้าตาลและไขมันในร่างกาย ช่วยรักษาสมดุล

ของนำ้าตาลในร่างกายของผู ้ป ่วยเบาหวาน ผู ้สูงอายุและ

เด็กที่ขาดสารอาหาร การขาดโครเมียมไตรวาเลนจะทำาให้

พิษของผู ้ป่วยสารตะกั่วมีความรุนแรงสูงขึ้น โครเมียมและ

สารประกอบโครเมียมในร่างกายของแม่สามารถส่งต่อไปยัง 

ทารกในครรภ์ทางรก การสะสมโครเมียมในเนื้อเยื่อต่าง ๆ  

จะมีปริมาณลดลงตามอายุท่ีสูงข้ึน ยกเว้นสะสมในปอดจะไม่

ลดลงตามอายุ โครเมียมและสารประกอบโครเมียมสามารถเข้า

สู่ร่างกายหลายทาง ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของ 

Valence ความสามารถในการละลายนำ้า ขนาดของอนุภาค  

และอื่น ๆ

 ทางการหายใจ  ร่างกายจะได้รับโครเมียมและ

สารประกอบโครเมียมจากการสูดดม ทางระบบทางเดินหายใจ 

พบมากในคนงาน ท่ีทำ างานเ ก่ียว กับสารโครเ มียมและ

สารประกอบโครเมียม โครเมียมในรูปโครเมียมเฮกซาวาเลน

สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าโครเมียมไตรวาเลน

สรร สาระ

ผลกระทบของโครเมียม

และสารประกอบโครเมียมต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

จิระฉัตร ศรีแสน*

_____________________________________________________________________________________________________________________

* นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
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สรร สาระ

เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารและลำาไส้ ไตวายเสียชีวิตได้ 

ปริมาณโครเมียมเฮกซาวาเลนที่ทำาให้เสียชีวิตได้ในผู้ใหญ่ คือ  

1-3 กรัม

 2. ความเป็นพิษแบบเรื้อรัง มักพบในคนงานที่ต้อง

ทำางานสัมผัสกับโครเมียมและสารประกอบโครเมียมเป็นเวลา

นานๆ สามารถแบ่งออกเป็น

  2.1 เป็นพิษต่อผิวหนังและทางเดินหายใจ มักม ี

สาเหตุจากการสัมผัสโครเมียมเฮกซาวาเลนเป็นระยะเวลานาน ๆ 

ทำาให้เกิดแผลเรื้อรังได้ โดยบริเวณที่สัมผัสมักได้แก่ มือและ

แขน ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุโพรงจมูก 

ตาแดง นำ้าตาไหล นำ้ามูกไหล คัดและแสบจมูก ในกรณีที่รุนแรง 

อาจเกิดแผลเรื้อรังในเยื่อบุจมูกจนเกิดผนังกั้นจมูกทะลุได้

  2.2 เป็นสารก่อให้เกดิมะเรง็ (carcinogenicity) โดย

หน่วยงาน The International Agency for Research on Cancer 

(IARC) และ US Toxicology Program จัดโครเมียมเฮกซาวาเลน 

เป็น human carcinogen เพราะมีความสามารถในการละลาย

นำ้าท่ีดี ในคนงานท่ีทำางานสัมผัสกับโครเมียมเฮกซาวาเลนเป็น

เวลามากกว่า 30 ปีขึน้ไป จะมคีวามเสีย่งสงูในการเกดิโรคมะเรง็ 

และพบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าโรคมะเร็งชนิดอื่น

ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมของโครเมียมและสารประกอบ

โครเมียม

 โครเมียมเฮกซาวาเลนในสิ่งแวดล้อมมีความเป็นพิษ

ตั้งแต่ปานกลางถึงสูงมาก โดยส่งผลต่อสัตว์ที่กินนำ้าและอาหาร

ท่ีมีโครเมียมและสารประกอบโครเมียมเข้าไปทำาให้สัตว์ตายได้  

ส่วนพืชท่ีได้รับโครเมียมเฮกซาวาเลนจะเจริญเติบโตช้าลง 

โครเมียมเฮกซาวาเลนมีความคงทนในธรรมชาติจึงเป็นไปได้ว่า

จะสะสมในสัตว์นำ้าได้

การป้องกันอันตรายจากโครเมียมและสารประกอบโครเมียม

 -  ออกแบบสถานท่ีทำางานใหเ้หมาะสม มเีครือ่งดดูอากาศ

ดีเข้าระบบและกำาจัดอากาศเสีย และฝุ่นออกไป มีชุด

ป้องกันฝุ่นละอองที่จะเข้ามาสัมผัสร่างกาย

 -  มีการสำารวจปริมาณฝุ่นละอองสารประกอบโครเมียม 

ในสถานที่ทำางานอย่างสมำ่าเสมอ

 -  แยกบรเิวณสถานทีท่ำางานทีม่เีสีย่งตอ่อนัตรายออกจาก

บริเวณอื่น ๆ ทั่วไป

 ทางการบริโภค  ร ่างกายจะได ้รับโครเมียมและ

สารประกอบโครเมยีมจากการบรโิภคอาหารและนำา้ด่ืมโครเมยีม

เฮกซาวาเลนจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ดีกว่า

โครเมียมไตรวาเลนซ์ ถึง 3-5 เท่า ซึ่งเป็นผลจากการที่โครเมียม

เฮกซาวาเลนสามารถซึมผ่าน cell membrane ได้ดี 

 ทางผวิหนงั ทั้งโครเมียมไตรวาเลน และโครเมียมเฮกซา

วาเลนสามารถซึมผ่านผิวหนังได้น้อยมากยกเว้นกรณีที่ผิวหนัง

เป็นแผลจากการเผาไหม้ ทำาให้สารประกอบโครเมียมบางชนิด

เขา้สูร่า่งกายได ้เชน่ potassium dichromate และ chromium 

chloride

ความเปน็พษิตอ่สขุภาพของโครเมียมและสารประกอบโครเมยีม

 เมื่อโครเมียมและสารประกอบโครเมียมเข้าสู่ร่างกายแล้ว 

โครเมียมไตรวาเลนจะรวมกับ transferrin ใน plasma และ 

กระจายไปทั่วร่างกาย มีเพียงส่วนน้อยที่เข้าไปในเม็ดเลือดแดง 

ส่วนโครเมียมเฮกซาวาเลนจะผ่านเข้าไปในเม็ดเลือดแดงอย่าง

รวดเร็ว และจะรวมกับ b-chain ของ hemoglobin และ

เปล่ียนไปเป็น trivalent form ในเม็ดเลือด ทำาให้การทำางาน

ของเม็ดเลือดแดงผิดปกติโครเมียมเฮกซาวาเลนมีความเป็นพิษ

สูงกว่าโครเมียมไตรวาเลนมาก เนื่องจากโครเมียมเฮกซาวาเลน 

มีฤทธิ์เป็น oxidizing agent จึงกัดกร่อนเน้ือเยื่อต่าง ๆ ได้ 

โครเมียมเฮกซาวาเลนยังสามารถจับตัวกับโปรตีนและกรด 

นวิคลอีกิ ทำาให้เกดิการเปลีย่นแปลงรปูร่างทีผ่ดิปกติไป โครเมยีม

และสารประกอบโครเมียมจะถูกขับออกทางไตมีเพียงส่วนน้อย 

ที่สะสมอยู ่ในร่างกาย ผู ้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับ

โครเมียมและสารประกอบโครเมียมจากอาหารปริมาณวันละ 

30-100 ไมโครกรัม จะมีระดับความเข้มข้นของโครเมียมใน

ปัสสาวะประมาณ 2-10 ไมโครกรัม/ลิตร และช่วงครึ่งชีวิต  

(half-life) ของโครเมียมเฮกซาวาเลนในปัสสาวะอยู่ระหว่าง  

15-41 ชัว่โมง นอกจากนีโ้ครเมยีมและสารประกอบโครเมยีมยงั

ถกูขับออกทางนำา้ด ีประมาณร้อยละ 10 ของการขบัออกท้ังหมด

และมีปริมาณน้อยมากที่ขับออกทางผม เล็บและเหงื่อ

 ความเป็นพิษของโครเมียมและสารประกอบโครเมียม 

สามารถแบ่งออกเป็น

 1. ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน มักพบในกรณีได้รับ 

โดยการกิน โครเมียมเฮกซาวาเลน เช่น chromic acid ทำาให้

เกิดการระคายเคือง ทำาให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง 
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 -  ใช้หน้ากากป้องกัน การหายใจเอาโครเมียมและ

สารประกอบโครเมียมเข้าสู่ร่างกาย การใส่ถุงมือ  

ในขณะปฏบัิติงาน การลา้งมอื และการทำาความสะอาด

ร่างกายหลังการทำางานทุกครั้ง 

ผู้ประกอบการ

 -  เขา้ใจอันตรายจากโครเมยีมและสารประกอบโครเมยีม

ที่ใช้งานอยู่

 - มีวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

 -  มีการปฐมพยาบาลที่เหมาะสมหากได้รับพิษจาก

โครเมียมและสารประกอบโครเมียม

 -  มีการเฝ้าระวังพิษของโครเมียมและสารประกอบ

โครเมียม โดยการตรวจร่างกายเป็นประจำา 

 -  มีระบบกำาจัดของเสียโครเมียมและสารประกอบ

โครเมียม อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

คา่มาตรฐานตา่ง ๆ  ในสิง่แวดลอ้มและสถานทีท่ำางานเกีย่วกบั

โครเมียมและสารประกอบโครเมียม

 ค่ามาตรฐานความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับ

โครเมียมและสารประกอบโครเมียม ตามประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำางานเก่ียวกับสภาวะ

แวดล้อม (สารเคมี) กำาหนดให้มีปริมาณโครเมียมและ

สารประกอบโครเมียมในสถานที่ทำางานตลอดระยะเวลาทำางาน 

8 ชั่วโมงไม่เกิน 1 mg/m3 ค่ามาตรฐาน ACGIH (2004)  

TLV – Chromium (III) TWA ไม่เกิน 0.5 mg/m3 Chromium 

(VI) ไมเ่กนิ 0.05 mg/m3 คา่มาตรฐาน NIOSH REL Chromium 

(III) TWA ไม่เกิน 0.5 mg/m3 Chromium (VI) TWA ไม่เกิน 

0.001 mg/m3 และมาตรฐาน OSHA PEL Chromium (III) TWA  

ไม่เกิน 0.5 mg/m3, Chromium (VI) ไม่เกิน 1 mg/m3

 กลุ ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้บริการวิเคราะห์หาปริมาณ

โครเมียมในนำ้าเสีย/นำ้าทิ้ง และกากอุตสาหกรรม แก่โรงงาน

อุตสาหกรรมและผู ้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังให้บริการ

วิเคราะห์ทดสอบรายการอื่น ๆ ในนำ้าเสียนำ้าทิ้ง เช่น BOD 

COD TKN โลหะหนัก ฯลฯ ซ่ึงปัจจุบันห้องปฏิบัติการกลุ่มงาน 

สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้าน

การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2005 จงึทำาให้มัน่ใจ

ได้ว่าผลการทดสอบมีความถูกต้องและแม่นยำา

สรร สาระ
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