Propane
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
วันที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2559 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26 กันยายน 2561
ชื่อ โพรเพน (Propane)
ชื่ออื่น n-Propane, Propan, Dimethylmethane, Propyl hydride, Tricarbane, Bottled gas
สูตรโมเลกุล C3H8 ||||| น้้าหนักโมเลกุล 44.10 ||||| CAS Number 74-98-6 ||||| UN Number 1978
ลักษณะทางกายภาพ สถานะปกติเป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น [1] หรือมีกลิ่นอ่อนๆ แบบกลิ่นของสารปิโตรเคมี [2] หนักกว่าอากาศ
ในการขนส่งหรือการเก็บสารองไว้ใช้ ส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ในแท็งค์หรือถังเก็บในรูปของเหลวที่อุณหภูมิเย็นจัด
ค้าอธิบาย โพรเพนเป็นสารปิโตรเคมีที่ได้จากกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและกลั่นน้ามัน มีลักษณะเป็นแก๊สที่ไม่มีสี ติดไฟ
ง่าย ระเบิดง่าย และหนักกว่าอากาศ ทาให้การทางานกับโพรเพนจะต้องระมัดระวังในเรื่องการติดไฟและการระเบิดเป็นอย่างยิ่ง
โพรเพนเป็นส่วนประกอบสาคัญของแก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นส่วนประกอบของ Liquefied petroleum
gas (LPG) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์และแก๊สหุงต้ม เมื่อสูดดมโพรเพนเข้าไป แก๊สชนิดนี้จะไม่ทาปฏิกิริยาต่อร่างกาย (Inert
gas) แต่สามารถก่อพิษได้เนื่องจากเป็นแก๊สสาลัก (Asphyxiant) จะไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศ ทาให้ร่างกายเกิดภาวะขาด
ออกซิเจน (Simple asphyxiant) ทาให้หมดสติและตายได้
ค่ามาตรฐานในสถานที่ท้างาน ACGIH TLV (2016): ไม่ได้กาหนดค่ามาตรฐานไว้ แต่ระบุว่าเป็นสารอันตรายในกลุม่ แก๊สสาลัก
(Asphyxiant) โดยเป็นแก๊สที่สามารถแทนที่ออกซิเจนในอากาศ (Oxygen-displacing gas) ทาให้เกิดภาวะออกซิเจนในอากาศ
ต่า (Minimal oxygen content) ทาให้ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) ซึ่งทาให้ตายได้ [3] ||||| NIOSH REL: TWA
= 1,000 ppm (1,800 mg/m3), IDLH = 2,100 ppm [10 % LEL] [4] ||||| OSHA PEL: TWA = 1,000 ppm (1,800 mg/m3)
[4] ||||| ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560): Propane
ไม่ได้กาหนดไว้ แต่กาหนดค่ามาตรฐานของ Liquefied petroleum gas (LPG) TWA = 1,000 ppm [5]
ค่ามาตรฐานในร่างกาย ACGIH BEI (2016): ไม่ได้กาหนดไว้ [3] ||||| เนื่องจากพิษที่สาคัญของแก๊สโพรเพนคือการไปแทนที่
ออกซิเจนในอากาศในที่ทางาน ทาให้ร่างกายของคนทางานเกิดภาวะขาดออกซิเจน และทาให้ตายได้อย่างรวดเร็ว ในทางปฏิบัติ
จึงไม่แนะนาและไม่สามารถตรวจระดับแก๊ สโพรเพนในร่างกายของคนทางานเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคเมื่อทางานสัมผัสแก๊ ส
ชนิดนี้ได้
การก่อมะเร็ง IARC Classification: ไม่ได้กาหนดไว้ [6] ||||| ACGIH Carcinogenicity (2016): ไม่ได้กาหนดไว้ [3]
แหล่งที่พบ โพรเพนเป็นสารปิโตรเคมีที่ได้จากกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ (Natural gas processing) และกลั่นน้ามัน
(Petroleum refining) มีลักษณะโมเลกุลเป็นสารไฮโดรคาร์บอน โดยมีธาตุคาร์บอน 3 อะตอมเรียงกันเป็นสายยาวในโมเลกุล
(เรียกโดยย่อว่า C3) โพรเพนถูกนามาใช้ประโยชน์ในการเป็นส่วนประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ ที่สาคัญคือเป็น
ส่วนประกอบหลัก (อาจพบได้ในสัดส่วน 36 – 90 % [2]) ของ Liquefied petroleum gas (LPG) ซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ ใช้เป็นแก๊สหุงต้ม ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวของประเทศเขตหนาว ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับ
เตาหรือเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม และใช้เป็นสารทาความเย็นให้กับตู้เย็น (Refrigerant) ซึ่งเชื่อว่าไม่ทาลายชั้นโอโซน ใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงของเตาหรือเครื่องจักร จึงย่อมจะมีการใช้แก๊สโพรเพนด้วย อีกแหล่งหนึ่งที่จะพบ

โพรเพนในปริมาณมากนอกจากถังหรือแท็งค์เก็บ LPG แล้ว คือท่อขนส่งและรถบรรทุกขนส่ง LPG [ส่วนประกอบหลักของ LPG
จะประกอบไปด้วยแก๊สที่เป็นสารปิโตรเคมีที่สาคัญ 2 ชนิดคือโพรเพน (Propane) กับบิวเทน (Butane) เป็นหลัก] โพรเพนยัง
เป็นส่วนประกอบในปริมาณเล็กน้อยในแก๊สเชื้อเพลิงชนิด Natural gas vehicle (NGV) ทั้งชนิด Compressed natural gas
(CNG) และ Liquefied natural gas (LNG) ซึ่งนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เช่นกัน โพรเพนเหลวนามาใช้
เป็นเชื้อเพลิงให้กับบอลลูนชนิดลมร้อน (Hot air balloon) นอกจากการใช้ในแง่เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังมีการนาโพรเพนมาใช้เป็น
สารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีอื่น เช่น เอทิลีน (Ethylene) และ โพรพิลีน (Propylene) [7] นามาใช้ผสมในกระป๋องสเปรย์แบบ
ฉีดพ่น (Propellant) ในผลิตภัณฑ์ตามบ้าน เช่น น้าหอมปรับอากาศ ครีมโกนหนวด โพรเพนในรูป LPG อาจถูกนามาใช้ในทางที่
ผิด เช่น ใช้ฆ่าตัวตาย ใช้ดมเพื่อสันทนาการ และใช้ทาระเบิดประกอบเอง ได้อีกด้วย
กลไกการก่อโรค โพรเพนเป็นแก๊สที่ไม่ทาปฏิกิริยากับร่างกาย (Inert gas) แต่สามารถก่อพิษได้ในลักษณะเป็นแก๊สสาลัก
(Asphyxiant) คือในสภาวะที่มีความเข้มข้นในอากาศสูง เช่น ในกรณีรั่วไหล หรือในที่อับอากาศ โพรเพนจะไปแทนที่ออกซิเจน
ในอากาศ ทาให้ผู้ได้รับสัมผัสเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) ขึ้น ทาให้หมดสติและตายได้
การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แก๊สโพรเพนเป็นแก๊สสาลัก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (ยกเว้นกรณีเป็นไอร้อนอาจมองเห็นการ
เคลื่อนไหวของอากาศทาให้รู้ว่ารั่วได้ หรือกรณีไอเย็นอาจเป็นควันขาวให้มองเห็นได้) อาจไม่มีกลิ่น หรือ มีกลิ่นอ่อนๆ ของ
สารปิโตรเคมี การรั่วไหลของโพรเพนและ LPG มีความอันตรายสูง เนื่องจากโพรเพนติดไฟง่าย ระเบิดง่าย ถ้ารั่วไหลอาจติดไฟ
ย้อนกลับไปที่แหล่งบรรจุได้ง่าย และหนักกว่าอากาศ (ทาให้ไฟลุกท่วมในบริเวณที่รั่วไหลได้ง่าย) หากรั่วไหลในปริมาณสูง การ
เข้าไปช่วยเหลือต้องประเมินในด้านความปลอดภัยของผู้เข้าไปช่วยเหลือ (Rescuer) เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงอันตราย
ต่อชีวิตสูง หากที่เกิดเหตุเป็นที่อับอากาศ (Confined-space) ผู้เข้าไปช่วยเหลือจะต้องใส่ชุดป้องกันสารเคมีชนิดที่มีถังบรรจุ
อากาศในตัวเท่านั้น จึงจะเข้าไปช่วยเหลือในที่อับอากาศได้ หากการรั่วไหลเกิดในที่เปิดโล่งแต่รั่วไหลในปริมาณมาก มีโอกาสที่
จะเกิดไฟลุกท่วมบริเวณเกิดเหตุและอาจเกิดการระเบิดได้ การเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องงดเว้นการทาให้เกิดความ
ร้อนและประกายไฟโดยเด็ดขาด การพิจารณาถึงความปลอดภัยต่อชีวิตทั้งของผู้ประสบภัยและทีมช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ผู้
บัญชาการเหตุการณ์ทุกคนต้องใส่ใจ หากทีมช่วยเหลือสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สาเร็จ ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
ออกมาจากบริเวณที่มีการรั่วไหลโดยด่วน ออกมาแล้วพยายามดับไฟ ถ้ามีไฟลุกติดร่างกายของผู้ประสบภัยอยู่ จากนั้นรีบส่งไป
ปฐมพยาบาล ในประเทศไทยนั้นเคยเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของ LPG ครั้งรุนแรงขึ้นในปี พ.ศ. 2533 คือเหตุการณ์รถบรรทุก
LPG ระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เหตุการณ์ในครั้งนั้นทาให้เกิดไฟลุกท่วมไปทั่วบริเวณและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 80 คน
บาดเจ็บสาหัสอีก 24 คน [8] หลังจากเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2533 แล้ว ในเวลาต่อมายังมีเหตุการณ์รั่วไหลและไฟไหม้ที่เกี่ยวกับ
LPG ทั้งในลักษณะแก๊สติดรถยนต์ [9] และในสถานประกอบการ [10-11] อยู่เป็นระยะ ซึ่งทาให้เกิดทั้งการสูญเสียชีวิตและ
การบาดเจ็บ
อาการทางคลินิก
 อาการเฉียบพลัน อาการเฉียบพลันที่เกิดขึ้นจากการสูดดมโพรเพนหรือ LPG ในปริมาณสูง ก็คืออาการของการขาดออกซิเจน
ในเลือด (Hypoxia) นั่นเอง ได้แก่ วิงเวียน กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย เคลิ้มสุข คลื่นไส้ อาเจียน ถ้ามีอาการมากๆ จะสับสน
หลอน หมดสติ ชัก หัวใจหยุดเต้น และตายได้ การสัมผัสโพรเพนหรือ LPG อาจพบร่วมกับภาวะไฟไหม้ที่ผิวหนังตามร่างกาย
ได้ด้วย เนื่องจากเป็นแก๊สที่ติดไฟง่าย ส่วนการสัมผัสในรูปของเหลวที่เ ย็นจัดจะทาให้เกิดภาวะเนื้อตายจากความเย็น
(Frostbite) ถ้าถูกตาจะทาให้เกิดการบาดเจ็บจากความเย็นต่อเนื้อเยื่อตาได้
 อาการระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับอาการระยะยาวเมื่อสัมผัสโพรเพนในระดับต่าๆ มีไม่มากนัก หากพิจารณาจากกลไกการ
ก่อโรคของแก๊สชนิดนี้ที่เกิดจากการแทนที่ออกซิเจนอากาศ ทาให้ระดับออกซิเจนในเลือดต่าลง แต่ไม่ได้ก่อพิษต่อระบบ
ร่างกายโดยตรง จึงเชื่อได้ว่าการสัมผัสในระดับต่าเป็นเวลานานอาจไม่ก่อผลเสียต่อร่างกายที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้อมูล

บางแหล่งเชื่อว่าการสัมผัสในปริมาณสูงเป็นเวลานานๆ อาจทาให้เลือดกาเดาไหล จมูกอักเสบ เป็นแผลในจมูกและปาก
ตาอักเสบ คลื่นไส้ และอ่อนเพลียได้ [2] ส่วนข้อมูลในการก่อมะเร็งของโพรเพนยังไม่มีชัดเจน
การดูแลรักษา
 การปฐมพยาบาล สิ่งสาคัญที่สุดในการปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุกรณีโพรเพนรั่วไหลคือการประเมินว่าผู้ป่วยมีภาวะขาด
ออกซิเจนหรือไม่ หากผู้ป่วยหมดสติและไม่มีชีพจร ให้ดาเนินการช่วยฟื้นคืนชีวิต ร่วมไปกับการเปิดทางเดินหายใจและให้
ออกซิเจนทันที หากผู้ป่วยยังมีชีพจร ให้ประเมินภาวะการหายใจ ช่วยเปิดทางเดินหายใจหากมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ
ในระยะแรกให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ในปริมาณสูงสุดไว้ก่อน (เช่น 10 – 15 L/min) ทาการประเมินระดับออกซิเจนในเลือด
หากมีเครื่องมือวัด เช่น เครื่องวัดระดับออกซิเจนจากชีพจร (Pulse oximetry) แล้วปรับลดระดับออกซิเจนตามผลการ
ตรวจวัดที่ได้ แจ้งข้อมูลที่สาคัญให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินที่สถานพยาบาลทราบล่วงหน้า ถ้าทาได้ เมื่อสัญญาณชีพคงตัว ควร
ประเมินผิวหนังว่ามีบาดแผลไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บจากความเย็น (กรณีสัมผัสในรูปของเหลวเย็นจัด ) ร่วมด้วยหรือไม่
คลายเสื้อผ้าให้หลวม ถอดเครื่องประดับที่ผูกมัดรัดตรึงออกให้หมด ตรวจดูบาดแผลตามผิวหนัง หากมีบาดแผลไฟไหม้ร่วม
ด้วย ให้ประเมินระดับความรุนแรงของบาดแผลไฟไหม้ การพิจารณาถอดเสื้อผ้าและล้างตัวผู้ประสบเหตุ หรือไม่ ให้
พิจารณาจากระดับความรุนแรงของบาดแผลไฟไหม้ และการได้ รับสัมผัสสารพิษอื่นร่วมด้วยหรือไม่ หากไม่แน่ใจให้แจ้ง
ข้อมูลและปรึกษาแพทย์ หากเป็นกรณีการรั่วไหลของโพรเพนที่ถูกเก็บอยู่ในรูปของเหลวที่เย็นจั ด อาจเกิดการบาดเจ็บ
จากความเย็นขึ้นได้ ถ้าพบอย่าถอดเสื้อผ้าส่วนที่แข็งติดกับผิวหนังออก จะทาให้หนังลอกติดเสื้อผ้าได้ ให้ใช้น้าเปล่าเทราด
ให้ความชุ่มชื้นลงไปบนบริเวณที่เกิดการบาดเจ็บจากความเย็น จากนั้นนาผู้ประสบภัยส่งพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
 การรักษาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาที่ห้องฉุกเฉินให้พิจารณาจากสัญญาณชีพ เป็นสาคัญเช่นกัน หาก
ผู้ประสบภัยยังหมดสติและไม่มีชีพจร ให้ แพทย์ดาเนินการช่วยฟื้นคืนชีวิต พิจารณาให้ยากระตุ้นหัวใจ ใช้ไฟฟ้ากระตุ้น
หัวใจ ใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ออกซิเจน ให้สารน้า ตามความเหมาะสม สอบถามประวัติการสัมผัสเพิ่มเติมจากผู้นาส่ง ไม่มียา
ต้านพิษ (Antidote) เฉพาะสาหรับการสัมผัสโพรเพนและ LPG การให้ออกซิเจนเพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดสูงขึ้นเป็น
สิ่งสาคัญอย่างยิ่ง หากอาการรุนแรง อาจพิจารณาส่งตรวจระดับออกซิเจนในหลอดเลือดแดง (Arterial blood gas) และ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่ช่วยในการประเมินเพื่อฟื้นคืนชีวิต หากมีอาการชักให้ยากันชัก หากมีอาการสูดดม
ควันจากไฟไหม้ให้ถ่ายภาพรังสีเพื่อประเมินภาวะปอดบวมน้า (Pulmonary edema) หากผู้ประสบภัยมีสัญญาณชีพคงที่
แล้ว ให้รักษาโดยการให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง สังเกตอาการ ถ้ามีภาวะบาดเจ็บจากไฟไหม้ ให้ รักษาภาวะบาดเจ็บจาก
ไฟไหม้ ถ้าภาวะบาดเจ็บจากไฟไหม้รุนแรงให้ปรึกษาศัลยแพทย์ หากมีอาการบาดเจ็บจากความเย็น ให้แช่ส่วนที่เกิดอาการ
ในน้าอุ่นๆ ก่อน ค่อยๆ ทาการถอดเสื้อผ้าส่วนนั้นออกอย่างระมัดระวัง ทาให้ส่วนที่เกิดอาการบาดเจ็บได้รับความอบอุ่น
เพียงพอ หากมีภาวะเนื้อตายจากความเย็นเกิดขึ้นมาก ให้ส่งปรึกษาศัลยแพทย์ หากมีการบาดเจ็บจากความเย็นที่ดวงตา
ร่วมด้วย ให้ส่งปรึกษาจักษุแพทย์
การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันอันตรายหรือลดความเสี่ยงจากการทางานกับโพรเพนและ LPG ทาได้โดยใช้แก๊สเชื้อเพลิง
เหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันการสัมผัสโดยการสูดดมตามหลักอาชีวอนามัย ใช้ในปริมาณให้น้อยที่สุดเพื่อลดการสัมผัส
การทางานกับแก๊สชนิดนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด จัดอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีความเหมาะสมไว้ในบริเวณ
ที่ทางาน ระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจาเป็นต้องทางานกับแก๊สชนิดนี้ในที่อับอากาศ มีการตรวจวัดระดับออกซิเจนในที่อับอากาศ
เมื่อทางาน มีผู้ควบคุมและอุปกรณ์ช่วยชีวิตในการทางานในที่อับอากาศ การเก็บโพรเพนและ LPG ในถังและแท็งค์บรรจุในสถาน
ประกอบการต้องทาให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย ตรวจสอบท่อ สาย ข้อต่อ และวาลว์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ
กรณีถังบรรจุแก๊สหุงต้มต้องอยู่ในพื้นที่เก็บที่ปลอดภัย พื้นเรียบ มีโซ่หรือสายรัดกันล้ม กั้นพื้นที่กันคนหรือสัตว์เดินชน กรณี
รถบรรทุกแก๊ส ให้ตรวจสอบความปลอดภัยสม่าเสมอ ไม่บรรทุกมากเกิน ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง กรณีรถยนต์ติดแก๊ส ให้
พิจารณาใช้ในกรณีที่เห็นว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จริงๆ เลือกใช้รถที่ติดแก๊สมาจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการติด

แก๊สที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบการชารุดเป็นระยะ และขับขี่ด้วยความปลอดภัย การเฝ้าระวังสุขภาพในระยะยาวนั้น เนื่องจากพิษ
ของโพรเพนในระยะยาวไม่มีเด่นชัด พิษส่วนใหญ่เกิดจากกรณีรั่วไหลอย่างเฉียบพลันมากกว่า การตรวจสุขภาพจึงอาจไม่ช่วย
ในการคัดกรองความผิดปกติได้มากนัก อย่างไรก็ตามการแนะนาโดยบุคลากรทางการแพทย์ให้คนที่ทางานกับโพรเพนและ LPG
ทางานด้วยความระมัดระวังเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ การสอบถามถึงอาการผิดปกติ เช่น แสบจมูก แสบตา หรือเหตุการณ์แก๊สรั่ว
ที่เกิดขึ้นในอดีต อาจช่วยให้เกิดความระมัดระวังในการทางานมากขึ้น ควรตรวจวัดระดับแก๊สโพรเพนในสถานที่ทางานและควบคุม
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเสมอ
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