Aluminium
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
วันที่เผยแพร่ 14 เมษายน 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 27 กันยายน 2561
ชื่อ อลูมิเนียม (Aluminium) ||||| ชื่ออื่น Aluminum
สัญลักษณ์อะตอม Al ||||| น้้าหนักอะตอม 26.98 ||||| CAS number 7429-90-5 ||||| UN Number Aluminium powder,
coated 1309, Aluminium powder, uncoated 1396, Aluminium smelting by-products or aluminium dross
3170
ลักษณะทางกายภาพ โลหะสีเงินอมขาวหรือสีเทา น้้าหนักเบา มีเนื้อค่อนข้างอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่นๆ
ตีแผ่หรือดัดเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย
ค้าอธิบาย อลูมิเนียม [สหรัฐอเมริกาเรียกอลูมินัม; Aluminum] เป็นโลหะที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและเป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รอบตัวเรา โรคจากอลูมิเนียมนั้น มักพบในอุตสาหกรรมการผลิตและหลอมอลูมิเนียมเป็น
ส่วนมาก ที่พบได้บ่อยที่สุดคือสะสมอยู่ในเนื้อปอดท้าให้เกิดเป็นพังผืดทั่วไปในบริเวณปอด นอกจากนี้ยังเชื่อว่าอลูมิเนียมท้าให้
เกิดอาการสมองเสื่อมและอาจสัมพันธ์กับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ด้วย
ค่ามาตรฐานในสถานที่ท้างาน ACGIH TLV (2016): Aluminum metal and insoluble compounds TWA = 1 mg/m3
[1] ||||| NIOSH REL: Aluminum TWA = 10 mg/m 3 (total), 5 mg/m 3 (resp), IDLH = N.D., Aluminum (pyro
powders and welding fumes, as Al) TWA = 5 mg/m 3, IDLH = N.D., Aluminum (soluble salts and alkyls, as
Al) TWA = 2 mg/m3, IDLH = N.D. [2] ||||| OSHA PEL: TWA = 15 mg/m3 (total), 5 mg/m3 (resp) [2] ||||| ประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ้ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): Aluminium metal, as Al
TWA = 15 mg/m3 (total), 5 mg/m3 (resp) [3]
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้ก้าหนดไว้ [1] ||||| DFG BAT (2016): Aluminium in urine (not fixed)
= 60 µg/g creatinine [4] ||||| การตรวจระดับอลูมิเนียมในตัวอย่างทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพสามารถท้า
ได้ แต่ต้องระมัดระวังในการแปลผลเป็นพิเศษ เนื่องจากอลูมิเนียมเป็นธาตุที่ไม่จ้าเป็นต่อร่างกายที่ปกติจะพบในปริมาณน้อยๆ
(Non-essential trace element) ในร่างกายคนทั่วไปอยู่แล้ว การตรวจระดับอลูมิเนียมในเลือดหรือปัสสาวะ แม้ในของคน
ทั่วไปก็จะมีช่วงของค่าปกติแปรปรวนอย่างมาก ซึ่งโดยทั่วไปประมาณการณ์กันว่าค่าในเลือดคนทั่วไปอยู่ที่ไม่เกิน 1 µg/dL
และค่าในปัสสาวะคนทั่วไปไม่เกิน 10 µg/L [5] อีกทั้งระดับอลูมิเนียมยังเพิ่มขึ้นได้ จากการกินอาหารที่มีสารประกอบอลูมิเนียม
ผสมอยู่ หรือดื่มน้้าที่มีอลูมิเนียมปนเปื้อน หรือการกินยาลดกรด การน้ามาใช้เฝ้าระวังสุขภาพในคนท้างาน องค์กร ACGIH
ไม่ได้ก้าหนดค่ามาตรฐาน ACGIH BEI (2016) ไว้ [1] ส่วนองค์กร DFG ท้าการก้าหนดค่ามาตรฐาน DFG BAT (2016) ไว้ โดย
ให้ตรวจ Aluminium ในปัสสาวะ เก็บตัวอย่างในเวลาใดก็ได้ มีค่าอ้างอิงอยู่ที่ 60 µg/g creatinine [4]
การก่อมะเร็ง ตัวโลหะอลูมิเนียมเอง องค์กร IARC ไม่ได้ท้าการประเมินไว้ แต่การท้างานในอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียมมี
การประเมินไว้ โดย IARC Classification: Occupational exposures during aluminium production = Group 1 (ยืนยัน
ว่าเป็นกิจกรรมทีก่ ่อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งปอดในมนุษย์) [6] ||||| ส่วนองค์กร ACGIH ได้ประเมินการก่อมะเร็งของ
โลหะอลูมิเนียมไว้ โดย ACGIH Carcinogenicity (2016): A4 (ไม่สามารถจัดกลุ่มว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้) [1]

แหล่งที่พบ อลูมิเนียมเป็นธาตุโลหะที่พบได้ตามธรรมชาติบนพื้นผิวโลก และเป็นโลหะที่พบได้ปริมาณมากที่สุด [7] ในธรรมชาติ
อลูมิเนียมจะไม่อยู่ในรูปโลหะบริสุทธิ์ แต่มักจะพบเป็นสารประกอบในรูปไตรวาเลนต์ (Trivalency) คือ Al3+ เช่น ในรูปอลูมิเนียม
ออกไซด์ (Al2O3 หรืออาจเรียก Alumina) สินแร่ที่มีอลูมิเนียมอยู่มากมีหลายชนิด ที่พบบ่อย เช่น บอกไซด์ (Bauxite) ส้าหรับ
การน้ามาใช้นั้น หลังจากผลิตและหลอมแล้ว อลูมิเนียมถูกน้ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมมากมายหลายอย่างในปริมาณสูง
การใช้ส่วนใหญ่จะใช้ในรูปโลหะผสมกับโลหะชนิดอื่น (Alloy) เช่น ใช้เป็นส่วนผสมในชิ้นส่วนเรือ รถยนต์ จักรยาน เครื่องบิน
ใช้ห่ออาหารในรูปแผ่นอลูมิเนียมฟอยด์ (Foil) ท้ากระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ใช้ในงานก่อสร้างท้าขอบหน้าต่าง ประตู
หลังคา ผนัง ใช้ผลิตอุปกรณ์ในบ้านและในส้านักงานต่างๆ มากมาย เช่น หม้อ จาน ไม้เบสบอล ชิ้นส่วนนาฬิกา ชิ้นส่วนปากกา
ชิ้นส่ วนกล้ องถ่ ายรูป ชิ้ นส่ว นเฟอร์นิ เจอร์ ชิ้น ส่วนเครื่อ งใช้ไฟฟ้า ชิ้ นส่ วนเครื่ องดนตรี ชิ้น ส่ว นเครื่อ งประดับ ใช้ ในงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ท้าสายไฟ ท้าสายเคเบิล เนื้อโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญของบางประเทศก็มีอลูมิเนียมผสมอยู่ เป็นส่วนผสมในเม็ดสี
ใช้ในงานขัดพื้นผิว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบอลูมิเนียมปนเปื้อนในน้้าดื่ม สารประกอบของอลูมิเนียมบางชนิดยังใช้เป็นสารเติม
แต่งในอาหาร เช่น Aluminium ammonium sulfate, Sodium aluminium phosphate, Sodium alumino-silicate เหล่านี้
เป็นต้น และยังเป็นส่วนผสมในยาลดกรด (Antacid) ในรูป Aluminium hydroxide อีกด้วย
กลไกการก่อโรค อลูมิเนียมดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยทั้งทางการกินและการสูดหายใจเข้าไป ส่วนทางผิวหนังนั้นดูดซึมไม่ได้
เลย ทางการกินนั้น ประมาณการณ์ว่าอลูมิเนียมเพียง 1 % ในอาหารเท่านั้นที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ [8] เมื่อเข้าไปแล้วจะจับกับ
โปรตีน Transferrin ในกระแสเลือด และไปสะสมที่สมอง ปอด ตับ และกระดูกได้ กลไกการเกิดพิษที่ปอดจะท้าให้เกิดพังผื ด
ส่วนที่สมองเชื่อว่าการสะสมของอลูมิเนียมจะท้าให้ระบบประสาทเสื่อมลง
การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่มี เนื่องจากเป็นโลหะของแข็ง การรั่วไหลฟุ้งกระจายไปในบริเวณกว้างในลักษณะอุบัติภัย
สารเคมีจึงมีโอกาสเกิดได้น้อย
อาการทางคลินิก
 อาการเฉียบพลัน ไม่พบพิษเฉียบพลันจากการสัมผัสอลูมิเนียม
 อาการระยะยาว พิษของอลูมิเนียมที่พบจะเกิดจากการสัมผัสในระยะยาว ได้แก่ (1.) พิษต่อปอด เป็นพิษจากการท้างาน
กับอลูมิเนียมที่ส้าคัญที่สุด เมื่อคนท้างานสูดหายใจเอาฝุ่นหรือฟูมของอลูมิเนียมเข้าไปในปอดเป็นระยะเวลานานและมาก
เพียงพอ จะท้าให้เกิดการสะสมของอลูมิเนียมในเนื้อปอด (Aluminosis) เกิดเป็นโรคปอดขึ้น โรคปอดนี้เรียกรวมๆ ว่าโรค
ปอดจากอลูมิเนียม (Aluminium lung disease) โรคปอดจากอลูมิเนียมที่พบส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นพังผืดเกิดขึ้นทั่วไป
ในเนื้อปอด [9-10] ลักษณะเหมือนโรคฝุ่นจับปอด (Pneumoconiosis) ชนิดอื่นๆ เกิดจากมีการสะสมของอนุภาคอลูมิเนียม
ในเนื้อปอด แล้วเกิดการอักเสบเป็นพังผืดในเนื้อปอด (Interstitial fibrosis) ขึ้น รายงานในช่วงปี ค.ศ. 1947 – 1949 พบมี
ผู้ป่วยที่เกิดโรคฝุ่นจับปอด จากการท้างานขัดพื้นผิวด้วยอลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium oxide) และซิลิกอน (Silicon) ซึ่ง
เป็นโรคฝุ่นจับปอดแบบที่เกิดอาการอย่างรวดเร็ว และมักท้าให้เสียชีวิต [7] โรคกลุ่มนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Shaver’s disease
(Bauxite fibrosis) ซึ่งอาจพบได้ในคนถลุงแร่บอกไซด์ด้วย นอกจากอาการแบบพังผืดทั่วปอดแล้ว โรคปอดจากอลูมิเนียม
ยังเคยมีรายงานในลักษณะอื่นๆ ได้อีก เช่น Granulomatous disease, Interstitial pneumonitis และ Pulmonary
alveolar proteinosis แต่มีรายงานไม่บ่อยนัก [10] โรคฝุ่นจับปอดจากอลูมิเนียมนี้ เชื่อว่าสามารถพบรอยผิดปกติในเนื้อ
ปอดได้ตั้งแต่ระยะแรกจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง (High Resolution Computed
Tomography; HRCT) ซึ่งมีความละเอียดสูงกว่าการถ่ายภาพรังสีทรวงอกแบบธรรมดา [11] โรคปอดที่อาจมีความเกี่ยวพัน
กับการท้างานกับอลูมิเนียมอีกอย่างหนึ่ง คือโรคหอบหืดที่พบในโรงงานผลิตอลูมิเนียม (Potroom asthma) แต่โรคหอบหืด
ชนิดนี้เชื่อว่าเกิดจากไอของฟลูออไรด์ฟลักซ์ (Fluoride flux) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต [12] มากกว่าจะเกิดจากพิษของ
อลูมิเนียมเอง (2.) พิษต่อกระดูก ท้าให้เกิดภาวะกระดูกบาง (Osteomalacia) พบในคนที่ได้รับอลูมิเนียมเกินขนาดจาก

การกินยาลดกรดบ่อยเกินไป และผู้ป่วยไตวายที่ล้างไตนานๆ เชื่อว่าอาจเกิดจากอลูมิเนียมไปขัดขวางการดูดซึมธาตุ
ฟอสฟอรัสเข้าสู่ร่างกาย (3.) พิษต่อระบบประสาท สามารถท้าให้เกิดอาการสมองเสื่อมขึ้นในสัตว์ทดลองหลายชนิด จึง
เชื่อว่าน่าจะท้าให้เกิดอาการสมองเสื่อมในมนุษย์ได้ด้วย กลุ่มอาการหนึ่งที่พบคือกลุ่มอาการหลงลืมจากการฟอกเลือด
(Dialysis dementia) เป็นอาการสมองเสื่อมที่พบในผู้ป่วยที่ล้างไตโดยการฟอกเลือด (Hemodialysis) มาเป็นเวลานาน
อย่างน้อย 3 – 7 ปีขึ้นไป จะเกิดอาการพูดผิดปกติ หลงลืม กล้ามเนื้อกระตุก ชัก และบางรายท้าให้เสียชีวิตได้ เชื่อว่าเกิด
จากได้รับอลูมิเนียมเกินและไปสะสมในสมอง โดยอาจได้รับมาจากยาลดกรดซึ่งเป็นยาที่มักให้ในผู้ป่วยไตวาย หรือปนเปื้อน
อยู่ในน้้าล้างไตก็ได้ ตรวจระดับอลูมิเนียมในเลือด สมอง กล้ามเนื้อ และกระดูกจะพบค่าสูง อีกกลุ่มอาการหนึ่งที่เชื่อว่าอาจ
สัมพันธ์กับพิษของอลูมิเนียมคือโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เนื่องจากมีการค้นพบว่าเนื้อสมองของคนเป็นอัล
ไซเมอร์จะพบมีอลูมิเนียมสูงกว่าปกติ อย่างไรก็ตามสมมติฐานนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าจริงหรือไม่ (4.) ส้าหรับ
ผลการก่อมะเร็งนั้น พบว่าการท้างานในอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียม เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
และมะเร็งปอด อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผลการก่อมะเร็งน่าจะสัมพันธ์กับสารเคมีอื่นที่พบในกระบวนการผลิต เช่น
Benzo[a]pyrene หรือฝุ่นซิลิกา มากกว่าจะเกิดจากอลูมิเนียมโดยตรง
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคปอดจากอลูมิเนียมคือ การถ่ายภาพ
รังสีทรวงอกเพื่อดูการเกิดพังผืดในเนื้อปอด การท้าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงของทรวงอก ซึ่งเชื่อว่าค้นหาโรคได้ใน
ระยะแรก การตรวจสมรรถภาพปอด ซึ่งอาจพบลักษณะปอดจ้ากัดการขยายตั ว (Restriction) ได้ในรายที่เกิดอาการของโรค
ฝุ่นจับปอดขึ้นแล้ว การตรวจระดับอลูมิเนียมในปัสสาวะ อาจช่วยยืนยันการสัมผัส
การดูแลรักษา
 การปฐมพยาบาล ไม่มี เนื่องจากไม่มีพิษแบบเฉียบพลัน
 การรักษา (1.) กรณีโรคฝุ่นจับปอดจากอลูมิเนียม การรักษาที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนงาน น้าผู้ป่วยออกมาจากการสัมผัสฝุ่นหรือ
ฟูมของอลูมิเนียมให้เร็วที่สุด โดยทั่วไปแล้วถึงแม้จะออกจากการสัมผัสแล้วก็ตาม อาการของโรคฝุ่นจับปอดก็ยังคงด้าเนิน
ต่อเนื่อง เกิดการอักเสบต่อไปได้ หลังจากเปลี่ยนงานให้ท้าการรักษาแบบประคับประคอง ให้ยาขับเสมหะ ให้ยาขยาย
หลอดลม ตามอาการ (2.) กรณีโรคสมองเสื่อมจากการล้างไต ซึ่งเชื่อว่าเกิดอาการเนื่องจากมีอลูมิเนียมในร่างกายเกิน อาจ
ตรวจระดับอลูมิเนียมในเลือด ซึ่งมีองค์กรที่ก้าหนดมาตรฐานไว้คือ CEC (Commission of the European Communities)
ได้ก้าหนดให้ระดับอลูมิเนียมในน้้าล้างไตต้องไม่เกิน 10 µg/L ส้าหรับการล้างแบบฟอกเลือด (Hemodialysis) และไม่เกิน
15 µg/L ส้าหรับการล้างทางหน้าท้อง (Peritoneal dialysis) ส่วนในร่างกายผู้ป่วย ระดับอลูมิเนียมในเลือดคนไตวาย
ถ้าเกิน 6 µg/dL ถือว่าเริ่มสูง ถ้าเกิน 10 µg/dL ต้องตรวจติดตามบ่อยๆ และสูงสุดได้ไม่เกิน 20 µg/dL [13] ถ้าค่าสูง
กว่าปกติ ให้ท้าการรักษา (Chelation) ด้วยยา Deferoxamine หรือ Deferiprone เหมือนกับผู้ป่วยที่มีภาวะเหล็กเกิน
(Iron overload) [8]
การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันที่ดีที่สุดคือการควบคุมที่แหล่งก้าเนิดตามหลักอาชีวอนามัย กรณีโรคปอดที่เกิดจาก
อลูมิเนียม สถานประกอบการที่พบผู้ป่วยบ่อยคือโรงงานผลิตแร่อลูมิเนียมนั่นเอง จึงควรเฝ้าระวังไว้เป็นอย่างมากที่สุด ส่วน
โรงงานที่ใช้อลูมิเนียมที่หลอมมาเป็นโลหะผสมแล้วอาจมีความเสี่ยงน้อยกว่า อย่างไรก็ตามถ้ากระบวนการท้างานท้าให้มีฝุ่น
หรือฟูมอลูมิเนียมเกิดขึ้นในปริมาณมากก็ควรเฝ้าระวังโรคไว้เช่นกัน ควรตรวจวัดระดับฝุ่นอลูมิเนียมในสถานที่ท้างานและ
ควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ให้คนท้างานใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสม ในการเฝ้าระวังโรค ควรสอบถามอาการหอบ
เหนื่อย แน่นหน้าอก ในพนักงานที่ท้างานมานานและสัมผัสในขนาดสูง การตรวจสุขภาพอย่างน้อยควรตรวจภาพรังสีทรวงอก
เพื่อค้นหาภาวะฝุ่นจับปอด ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยถ้าท้าได้ กรณีสงสัยว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคฝุ่นจับปอดจากอลูมิเนียมในระยะ
เริ่มแรก อาจส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงของทรวงอกเพื่อยืนยัน
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