ตอน เมทิลเอทิลคีโตน (Methyl ethyl ketone)
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
ผู้อํานวยการศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง และแพทย์ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และพิษวิทยา บริษัท National Healthcare Systems, Co. Ltd. (N Health)
วันที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560
มทิลเอทิลคีโตน (Methyl ethyl ketone; MEK) หรือบางครั้งเรียกชื่อว่า 2-บูทาโนน (2-Butanone)
เป็นตัวทําละลายอินทรีย์ (Organic solvent) กลุ่มคีโตน (Ketone) มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติด
ไฟง่าย ระเหยเป็นไอได้ มีกลิ่นหวาน (Sweet) แต่กลิ่นแรง (Sharp odor) [1] ผลต่อสุขภาพของสารเคมี
ชนิดนี้คือทําให้เกิดระคายเคืองตา ทางเดินหายใจ และผิวหนัง เมื่อสัมผัสในความเข้มข้นสูงสามารถกดประสาท
ส่วนกลาง (Central nervous system depression) [2] ข้อมูลในสัตว์ทดลองพบว่า การสัมผัสสาร MEK ใน
ความเข้มข้นสูงอาจทําให้สัตว์ทดลองตาย กดระบบประสาทส่วนกลาง ไตเสียหาย และตัวอ่อนสัตว์ทดลองในครรภ์
เกิดรูปร่างผิดปกติ (Malformation) [1] เมื่อได้รับสัมผัส MEK ร่วมกับตัวทําละลายชนิดอื่น คือ นอมัล-เฮกเซน
(n-Hexane) และ/หรือ เมทิล-นอมัล-บิวทิลคีโตน (Methyl-n-buthyl ketone; MBK) สาร MEK จะไปเสริม
ฤทธิ์ (Potentiate) ทําให้ฤทธิ์ต่อระบบประสาท (Neurotoxicity) ของตัวทําละลาย 2 ชนิดนี้มีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น [1]
MEK ได้รับความนิยมในการนํามาใช้เป็นตัวทําละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีสมบัติการ
ทําละลายและการระเหยที่ดี [1] สารนี้ถูกนํามาใช้เป็นตัวทําละลายในกระบวนการพ่นสีเคลือบผิววัสดุ (Coating)
เช่น การพ่นเคลือบไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose coating) การพ่นเคลือบอะคริลิก (Acrylic coating) การ
พ่นเคลือบไวนิล (Vinyl coating) เป็นจํานวนมาก นอกจากในอุตสาหกรรมพ่นเคลือบแล้ว ยังสามารถพบ MEK
เป็นตัวทําละลายทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ผสมอยู่ในสี (Paint) กาว (Glue) หมึกพิมพ์ (Printing ink) ผสม
ในสูตรทินเนอร์ (Thinner) แลกเกอร์ (Lacquer) น้ํามันวานิช (Vanish) เป็นสารตัวกลาง (Intermediate) ใน
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในอุตสาหกรรม เป็นสารสกัด (Extraction medium) ของสารกลุ่มไขมัน (Fat) น้ํามัน (Oil)
ไข (Wax) และเรซิน (Resin) ใช้ล้างคราบน้ํามัน หรือใช้เป็นกาวติดพลาสติก ได้ด้วยเช่นกัน [3]

สาร MEK ยังสามารถพบได้เองในธรรมชาติ โดยจะพบในปริมาณน้อยมากๆ ในอาหารหลายชนิด เช่น น้ําแอปเปิ้ล
ถั่ว เนื้อไก่ เนื้อวัว น้ําผึ้ง ชีส และโยเกิร์ต [3-4] ในไอเสียของรถยนต์ [3] และควันบุหรี่ [4] ก็พบว่ามีการผสม
อยู่ของสารนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบได้ในอากาศ น้ํา และดิน โดยเฉพาะรอบๆ แหล่งทิ้งขยะเคมีที่มีการทิ้ง
สารเคมีชนิดนี้ด้วย [1] สาร MEK สามารถตรวจพบได้ในระดับที่ต่ํามากๆ ในปัสสาวะของประชากรทั่วไปส่วน
ใหญ่ และในผู้ป่วยเบาหวาน [4] โดยเชื่อว่ากลไกการเกิด MEK ปริมาณต่ํามากๆ ในร่างกายนี้อาจเกิดมาจาก
กระบวนการย่อยสลายสารไอโซลิวซีน (Isoleucine) [4]
สําหรับการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological marker) เพื่อดูการสัมผัสสาร MEK ในการทํางาน องค์กร
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
ให้คําแนะนําไว้โดยให้ทําการตรวจระดับของสาร MEK ในปัสสาวะ (Urine) โดยเก็บตัวอย่างในเวลาหลังเลิกกะ
(End of shift) มีค่าอ้างอิงอยู่ที่ 2 mg/L และมีสัญลักษณ์พิเศษ (Notation) เป็นแบบไม่จําเพาะ (Non-specific
หรือ Ns) [5] ส่วนองค์กร Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) แห่งประเทศเยอรมัน นั้นก็แนะนํา
ให้ตรวจประเมินการสัมผัส MEK ด้วยการตรวจระดับ MEK ในปัสสาวะ หลังเลิกกะ และมีค่าอ้างอิงอยู่ที่ 2 mg/L
เช่นเดียวกัน [6]
องค์กร ACGIH ประเมินว่า สาร MEK สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทาง [4] โดยช่องทางการหายใจ
(สูดดมไอระเหยเข้าไป) เป็นช่องทางหลัก และช่องทางการดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังเมื่อสัมผัสกับ MEK โดยตรง ก็
เป็นช่องทางที่สามารถดูดซึมเข้าไปได้มากเช่นกัน ส่วนช่องทางการกินเข้าไปนั้น โดยทฤษฎีสามารถเป็นไปได้
เนื่องจาก MEK เป็นตัวทําละลายชนิดหนึ่ง แต่โอกาสสัมผัสผ่านช่องทางการกินในการทํางานก็น้อย [4] การ
ทํางานออกกําลังจะทําให้ร่างกายดูดซึม MEK เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการอยู่เฉยๆ [7] เมื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้ว
MEK ส่วนใหญ่จะถูกเมตาบอลิสม์ในร่างกายอย่างรวดเร็ว เชื่อกันว่าโดยใช้เอนไซม์กลุ่ม Microsomal cytochrome
p450 monooxygenase system เปลี่ยนแปลงเป็นสารชื่อ 3-Hydroxy-2-butanone และ 2,3-Butanediol
นอกจากนี้ในร่างกายสาร MEK ยังสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสาร 2-บูทานอล (2-Butanol) แบบกลับไปกลับมา
กันได้ ผ่านทางปฏิกิริยารีดักชั่น (Reduction) ได้ด้วย แม้ว่าส่วนใหญ่ของสาร MEK จะถูกเมตาบอลิสม์ แต่สาร
MEK ส่วนน้อยบางส่วน จะถูกขับออกจากร่างกายโดยไม่เปลี่ยนรูปทางลมหายใจและปัสสาวะ โดยจะขับออกมา
ทางลมหายใจประมาณ 2 – 3 % และทางปัสสาวะประมาณ 1 – 2 % ของขนาดที่ดูดซึมเข้าไป [4] การขับออก
ของ MEK ในรูปเดิมทางปัสสาวะนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยค่าครึ่งชีวิตในการขับออกทางปัสสาวะ (ประมาณ
ค่าได้จากการวัดระดับในเลือด) จะมีลักษณะแบ่งเป็น 2 ช่วง (Biphasic) ที่เวลา 30 นาทีและ 81 นาทีหลังจาก
การสัมผัส ตามลําดับ [4, 7]
ด้วยเหตุที่การขับออกทางปัสสาวะของ MEK ในรูปเดิม (คือในรูป MEK) นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก องค์กร
ACGIH จึงแนะนําให้ทําการตรวจระดับปัสสาวะในเวลาหลังเลิกกะ (End of shift) นอกจากนี้ยังให้คําแนะนํา

เพิ่มเติมว่า หากการสัมผัสนั้นไม่ได้เป็นไปแบบตลอดทั้งวัน ก็สามารถเก็บตัวอย่างปัสสาวะหลังหยุดการสัมผัส
(End of exposure) ทันทีเลยก็ได้ และเนื่องจากการระยะเวลาการขับออกสั้น ไม่มีการสะสมข้ามวัน ค่าระดับ
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของ MEK ที่ตรวจได้นี้ จะเป็นการบ่งชี้ถึงระดับการสัมผัสในวันที่ทําการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
เท่านั้น [4]
สําหรับการกําหนดค่าอ้างอิงขององค์กร ACGIH ที่กําหนดเป็นค่า Biological exposure indices (BEI) ของสาร
MEK ในปัสสาวะไว้ที่ระดับ 2 mg/L นั้น ได้มาจากการเทียบความสัมพันธ์กับค่าอ้างอิงระดับในอากาศ คือค่า
Threshold limit values (TLV) ซึ่งของสาร MEK มีค่าอยู่ที่ 200 ppm [5] โดยค่าอ้างอิงที่กําหนดนี้ มุ่งหวัง
เพื่อป้องกันผลเสียในเรื่องของการระคายเคืองตา ระคายเคืองทางเดินหายใจ และการเกิดอาการทางระบบ
ประสาท เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน หลงลืม สั่น เดินเซ ของสาร MEK องค์กร ACGIH ทําการทบทวนงานวิจัยใน
คนทํางาน (Field study) หลายฉบับ เช่น Miyasaka et. al. [8] Perbellini et. al. [9] Ghittori et. al. [10]
Yoshikawa et. al. [11] และ Kawai et. al. [12] แล้วพบแนวโน้มจากงานวิจัยเหล่านี้ว่า การสัมผัส MEK ใน
อากาศที่ระดับ 200 ppm จะสัมพันธ์กับระดับสาร MEK ในปัสสาวะที่ระดับ 2 mg/L [4]
สําหรับปัจจัยรบกวนในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสาร MEK นั้น เนื่องจากสาร MEK (หรืออีกชื่อหนึ่งคือ
2-Butanone) กับสาร 2-Butanol สามารถเปลี่ยนแบบกลับไปกลับมากันได้ในร่างกาย การทํางานสัมผัสสาร
2-Butanol จึงทําให้สามารถตรวจพบระดับ MEK ในปัสสาวะของคนทํางานสูงขึ้นได้ด้วย ด้วยเหตุนี้องค์กร ACGIH
จึงระบุสัญลักษณ์พิเศษในการตรวจ MEK ในปัสสาวะไว้เป็น “ไม่จําเพาะ (Non-specific; Ns)” [4]
สําหรับการรับสัมผัสสาร MEK ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น จากอาหารชนิดต่างๆ อากาศ น้ํา ดิน และการตรวจพบ
MEK ในระดับต่ํามากๆ ได้ในปัสสาวะของคนทั่วไปส่วนใหญ่และผู้ป่วยเบาหวานอยู่แล้วนั้น เนื่องจากโดยทั่วไป
จะมีปริมาณต่ํากว่ามากเมื่อเทียบกับการสัมผัสในงาน องค์กร ACGIH จึงไม่ได้ให้คําแนะนําในการให้หลีกเลี่ยง
หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าจะทําให้กระทบต่อผลการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของ MEK ได้ [4]
ปัจจัยที่อาจมีผลทําให้การตรวจระดับ MEK ในปัสสาวะมีค่าสูงขึ้นได้อีกบางประการ ก็คือการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ [13] และการสัมผัสตัวทําละลายชนิดอื่นร่วมด้วย [4] สาเหตุที่ทําให้ตรวจพบระดับ MEK ในปัสสาวะ
ได้สูงขึ้นเมื่อดื่มแอลกอฮอล์หรือสัมผัสตัวทําละลายชนิดอื่น เนื่องจากสารเหล่านี้อาจใช้กลไกการเมตาบอลิสม์
ในช่องทางเดียวกันกับ MEK ทําให้ไปลดอัตราการเมตาบอลิสม์ของ MEK ในร่างกาย และทําให้ MEK ถูกขับ
ออกมาทางปัสสาวะแบบไม่เปลี่ยนรูปเพิ่มขึ้นนั่นเอง ในกรณีของแอลกอฮอล์มีการทดลองให้เห็นชัดเจนว่าจะ
ทําให้ระดับ MEK ในปัสสาวะสูงขึ้นได้จริง [13] ส่วนในกรณีของตัวทําละลายชนิดอื่นๆ องค์กร ACGIH มี
ความเห็นว่าเป็นไปได้ในทางทฤษฎี [4] อย่างไรก็ตามในการทดลองโดยให้อาสาสมัครสัมผัส MEK ร่วมกับตัว
ทําละลาย m-ไซลีน (m-Xylene) นั้นก็ยังไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้อย่างชัดเจน [14] การสัมผัสตัวทําละลาย

อื่นร่วมกับการสัมผัส MEK ในการทํางานนั้น เป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อย และอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยาก การซัก
ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์และการสัมผัสตัวทําละลายชนิดอื่นในคนทํางานที่ตรวจพบระดับ MEK ในปัสสาวะ
ขึ้นสูง อาจช่วยในการแปลผลการตรวจ
สําหรับการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของ MEK ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การตรวจระดับ MEK ในเลือด (Blood), การ
ตรวจระดับ MEK ในลมหายใจออก (Expired air), และการตรวจระดับสาร 3-Hydroxy-2-butanone ใน
ปัสสาวะนั้น มีการศึกษาวิจัยอยู่บ้าง แต่ยังมีข้อมูลไม่มากนักเมื่อเทียบกับการศึกษาระดับ MEK ในปัสสาวะ
องค์กร ACGIH จึงยังไม่มีคําแนะนําให้ตรวจโดยใช้วิธีการเหล่านี้ [4] นอกจากนี้การตรวจระดับ MEK ในเลือด
นั้นเป็นวิธีการที่ทําให้เจ็บตัว จึงไม่มีความจําเป็นเนื่องจากสามารถตรวจประเมินโดยใช้การตรวจระดับ MEK
ในปัสสาวะ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ทําให้คนงานเจ็บตัวได้อยู่แล้วในปัจจุบัน [4]
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