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1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสแหลงที่มีการปนเปอนของไซยาไนด ทั้งจากแหลงน้ำ อาหาร อากาศ ที่มีการ
ปนเปอน Cyanide
2. หากอยูในพื้นที่ที่เสี่ยงและสงสัยวาจะมีการสัมผัสหรือไดรับไซยาไนด ควรปรึกษาบุคลากรทาง
สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขอรับคำแนะนำและการเฝาระวังสุขภาพที่เหมาะสม

¤‹Ò¤ÃÖ่§ªÕÇÔµ¢Í§ Hydrogen Cyanide

ในสิ่งแวดลอม

คาครึ่งชีวิต

คำอธิบาย

อากาศ

89.1 วัน ถึง 2.4 ป

น้ำผิวดิน

4 สัปดาห ถึง 6 เดือน

น้ำใตดิน

8 สัปดาห ถึง 1 ป

ดิน

4 สัปดาห ถึง 6 เดือน

คาครึง่ ชีวติ ของ Hydrogen cyanide ในอากาศคำนวณจากปฏิกริ ยิ า
ออกซิเดชัน่ โดยแสง (Photo Oxidation)
คาครึง่ ชีวติ ของ Hydrogen cyanide ในน้ำผิวดิน คำนวณจากปฏิกริ ยิ า
การยอยสลายโดยชีวภาพแบบใชออกซิเจน (Aerobic Biodegradation)
คาครึง่ ชีวติ ของ Hydrogen cyanide ในน้ำใตดนิ คำนวณจากปฏิกริ ยิ า
การยอยสลายโดยชีวภาพแบบใชออกซิเจน
คาครึ่งชีวิตของ Hydrogen cyanide ในดินคำนวณจากปฏิกิริยา
การยอยสลายโดยชีวภาพแบบใชออกซิเจน
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ถาเปนสถานะของเหลว จะใสและระเหยเปนแกสไดงายที่อุณหภูมิหอง มีกลิ่นเฉพาะตัวเรียกวา
กลิ่นอัลมอนดขม ( Bitter Almond ) เมื่อกลายเปนแกส จะไมมีสี Cyanide เปนสารประกอบที่มีอะตอม
ของคารบอนยึดกับอะตอมของไนโตรเจนดวยพันธะชนิด Trivalent Bond และพันธะที่เหลืออีกหนึ่งพันธะ
ของคารบอนสามารถยึดกับอะตอมของไฮโดรเจนหรือโลหะ เชน Sodium , Potassium เปนตน สารประกอบ
อนินทรียของ Cyanide หรือเรียกวาสารประกอบ Nitrile ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะ Cyanide 3 สาร คือ
Hydrogen cyanide, Sodium cyanide และ Potassium cyanide
Hydrogen cyanide เปนกาซหรือของเหลว ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว ผสมกับน้ำไดทุกอัตราสวน
Sodium cyanide เปนของแข็งไมมีสีหรือสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว ดูดความชื้นไดดี
Potassium cyanide เปนผลึก ไมมีสี หรือสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว ละลายน้ำไดดีมาก
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กลุมเวชศาสตรสิ่งแวดลอม
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โทร : 02-5904393 ; 02-5904380 โทรสาร : 02-5904388

- Potassium cyanide และ Sodium cyanide ใชในการสกัดทองออกจากสินแร โดยการฉีดสารละลาย
- Potassium cyanide หรือ Sodium cyanide ใหทำปฏิกริ ยิ ากับสารประกอบทองในสินแรทเ่ี รียกวา
Cyanidation ไดเปนสารประกอบ Gold cyanide ละลายออกมาแลวจึงนำไปทำใหบริสทุ ธิ์ ตอไป (ATSDR 2004)
และใชในการการชุบโลหะ (Electro Plating)
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การหายใจ เปนวิธหี ลักทีป่ ระชาชน
ไดรับ Cyanide จากสิ่งแวดลอม Cyanide
ในบรรยากาศสวนใหญเกิดจากการกระทำ
ของมนุษย และบางสวนเกิดจากธรรมชาติ
เชน จากการสูดหายใจเอาไอควันจากควัน
ไอเสียรถยนต มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ควันจากเตาเผาขยะ ควันบุหรี่ ไฟไหม และ
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา
หรืออุสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช Cyanide ใน
กระบวนการผลิต เชน การทำเหมืองทอง
การรับประทาน จากการบริโภคน้ำ
จากแหลงน้ำธรรมชาติทม่ี ี Cyanide ปนเปอ น
หรื อ จากการบริ โ ภคอาหารที ่ ใช น ้ ำ ที ่ ม ี
Cyanide ปนเปอน หรืออาหารที่มีพืชที่
สามารถผลิต Cyanide เปนสวนประกอบ
เชน ในหัวและใบของมันสำปะหลัง หนอไม
เปนตน
การดูดซึมผานผิวหนัง การซึมทาง
ผิวหนังจากการสัมผัส Cyanide ในรูปของ
เหลวหรือกาซ
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Potassium cyanide และ Sodium cyanide
ที่ไดรับโดยการกิน จะแตกตัวได Cyanide ion ซึ่งจะ
รวมตัวกับ Hydrogen ion แลวดูดซึมอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตามมีเพียงบางสวนเทานั้นที่แพรกระจายเขาสู
กระแสเลือดได เพราะสวนใหญจะผานเขาสูตับแลวถูก
เมตาโบไลสโดย Trist-Pass Metabolism (ECETOX ,
2004)
เมื่อไดรับ Hydrogen cyanide โดยการสูดดม
จะดูดซึมผานปอดไดรวดเร็วมาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายใน
เวลาไมถึงนาที (Landahl and Herrmann,1950)
การดูดซึม Cyanide ในระบบทางเดินอาหาร
นั้นขึ้นอยูกับลักษณะอาหาร คาความเปน กรด-ดาง
ของทางเดินอาหารและความสามารถในการละลาย
ในไขมันของสารประกอบ Cyanide นัน้ (ATSDR , 2004)
เชน ถาอาหารมีธาตุเหล็กสูงจะรวมตัวกับ Cyanide
ไดมากจึงดูดซึมไดนอย
การดูดซึม Cyanide ทางผิวหนัง (Dugard ,
1987) รายงานว า Cyanide ที ่ อ ยู  ใ นรู ป ของเหลว
หรื อ ก า ซ สามารถดู ด ซึ ม ผ า นผิ ว หนั ง ได เมื ่ อ อยู  ใ น
สิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะ Potassium cyanide
ซึง่ มีฤทธกดั กรอนผิวหนัง ทำใหอตั ราการดูดซึมผานผิวหนัง
เพิม่ ขึน้ และไดรายงานอัตราการดูดซึมของ Cyanide ion
และ Hydrogen cyanide ผ า นผิ ว หนั ง ของมนุ ษ ย
-4
-4
มีคา เทากับ 3.5 x 10 และ 1 x 10 เซนติเมตรตอชัว่ โมง
ตามลำดับ

Cyanide สามารถแพร ก ระจายไปยั ง เนื ้ อ เยื ่ อ ต า งๆ และของเหลวในร า งกายได อ ย า งรวดเร็ ว
ขอมูลในคนที่เสียชีวิตจากการสูดดม Hydrogen cyanide พบวามีการแพรกระจายของ Cyanide ไปยังปอด
หัวใจ เลือด ไต และสมอง ( Gettler and Baine , 1938 ; Finck,1969) โดยผูท ส่ี บู บุหรีต่ รวจพบ Cyanide ion
ในเลือด 56 ไมโครกรัม / 100 มิลลิลิตร และในผูที่ไมสูบบุหรี่พบ 18.3 ไมโครกรัม / 100 มิลลิลิตร
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กลไกการเกิดพิษเฉียบพลันของ Cyanide คือ การยับยัง้ เอ็นไซม Cytochrome oxidase ซึง่ เปนเอ็นไซม
สุดทายของกระบวนการหายใจภายในเซลล ทำใหรา งกายไมสามารถใชออกซิเจนได สมองเปนอวัยวะหลักอวัยวะ
หนึ่งของการเกิดพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของ Cyanide คนงานที่ไดรับ Cyanide เปนเวลานานจะแสดง
อาการทางระบบประสาท ไดแก ปวดศรีษะ มึนงง คลื่นไส และรวมกับระบบยอยอาหาร คือ อาเจียน
อาการเฉียบพลัน
การไดรบั พิษจากไซยาไนด เกิดจากการสูดดมกาซไซยาไนดหรือรับประทานสารละลายของไซยาไนด อาการ
เปนพิษแบบเฉียบพลันจะปรากฏใหเห็นในเวลาเปนนาที หรือภายใน 1 ชัว่ โมงเปนอยางชาหลังไดรบั สารพิษทัง้ นี้
เพราะสารพิษไปจับเกาะธาตุเหล็กในกระแสเลือดแทนที่ออกซิเจน ทำใหธาตุเหล็กไมสามารถนำพาออกซิเจน
ไปเลี้ยงสมองได ทำใหเกิดการกดระบบประสาทสวนกลาง มีผลใหการหายใจหยุดชะงักและเสียชีวิตไดในที่สุด
อาการเรื้อรัง
การสัมผัสไซยาไนดแมเพียงปริมาณนอยๆ แตเปนระยะเวลานานก็จะทำใหเกิดอาการหายใจติดขัด
ปวดหัวใจ อาเจียน ปวดศีรษะ และคอพอก ตัวอยางเชน การบริโภคมันสำปะหลังดิบในปริมาณมาก จะทำให
มีไซยาไนดในเลือดสูง สงผลใหมือและเทามีอาการออนแรง ทรงตัวไมได ตาพรามัว และหูอื้อ
การระคายเคืองเบื้องตน
Hydrogen cyanide กอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง ตา และเยือ่ บุ และมีผลตอระบบทางเดินหายใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Hydrogen cyanide ที่อยูในรูปสารละลาย
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คาครึ่งชีวิตของการขับ Thioeyanate ออกจากเลือดของคนที่มีสุขภาพปกติมีคาระหวาง 4 ชั่วโมง
ถึง 2.7 วัน (Blashle and Melmon , 1980 ; Schcle et al , 1979) แตในคนเปนโรคไตคาครึ่งชีวิตนานถึง
9 วัน (Liebowitz and Schwartz , 1984)

