สารตะกั่ว (Lead)
สารตะกั่วจัดอยู่ในกลุ่มโลหะหนัก
และส่วนใหญ่จะเป็นสารตั้งต้น
ของงานด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
ผลิตสารต่างๆ
และนอกจากนี้ก็จะมีการ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะ
ตะกั่วที่ใช้ผสมในสีที่ใช้ทาบ้าน เป็นต้น

ซึ่งทาให้เกิดการเป็นพิษในเด็ก ซึ่งมีรายงานครั้ง
แรก ก่อนคริสต์ศักราช 1978 ผลเสียของการ
ได้รับสารตะกั่วในร่างกาย เพราะตะกั่วจะไปทา
หน้ า ที่ ยั บ ยั้ ง เอมซั ย ม์ Ferrochelatase และ
aminolevulinic acid dehydrates (ALA) ซึ่งจะ
ทาให้มีผลต่อการสร้างฮีโมโกลบิน สุดท้ายจะเกิ ด
ภาวะโลหิตจาง (หรือซีดได้)
ผลของการมีสารตะกั่วในร่างกายเกินมาตรฐาน คือ
มีอาการทางประสาท มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร
ไต และระบบทางโลหิตวิทยาเปลี่ยนไป เนื่องจาก
พบว่าการสะสมตะกั่วในร่างกายทาให้เกิ ดเป็นพิษ
ต่อระบบสมอง และความฉลาดของเด็กเล็กๆ จนโต
ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบระดับสารตะกั่วในเด็ก
ทุกคน โดยควรมีค่าตะกั่ว < 10 g/dL และถ้ามี
ระดับสารตะกั่วสูงกว่า 20 g/dL ในเด็ก
และมีค่าในผู้ใหญ่เกิน 40 g/dL
ถือว่าเป็นค่าที่วิกฤตจะต้องได้รับการรักษาทันที
แต่มีงานวิจัยว่าในสิ่งแวดล้อม
ที่มีสารตะกั่ว และร่างกาย
ได้รับเข้าไปในระดับมากกว่า 20 g/dL
ก็อาจทาให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อ
ความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นได้เช่นกัน

แคดเมียม (Cadmium)
จะพบปนอยู่กั บแร่ ธาตุอื่ น ๆ เช่ น แร่สั งกะสี แร่ ต ะกั่ ว หรื อ ทองแดง ดัง นั้ นในการท าเหมื อ งสั งกะสี จะได้
แคดเมียมเป็นผลตามมาด้วย แคดเมียมจะพบได้ในอาหาร ในน้า ในเหมือง และในส่วนน้าทิ้ง หรือน้าเสีย หรือกลุ่ม
ผู้สูบบุหรี่ นอกจากนี้ทั่วๆ ไป พบ แคดเมียมใช้ผสมในสีที่ผสมที่ใช้กับบ้านหรืออาคาร ความร้อนที่ 321 องศา
เซลเซียส จะเกิดเป็นควัน ทาให้มีการกระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ เมื่ อร่างกายสูดดมสารแคดเมียม จะเก็บสะสม
ไว้ในตับ และส่วนของหมวกไต (renal cortex) สารแคดเมียมมี half life ในร่างกายมนุษย์ถึง 30 ปี นอกจากนี้
จะพบสารแคดเมียมได้ในปอด และมีความเสี่ย งเกิด อันตรายส่วนของไตทาให้หน้าที่การกรองของไต (GFR)
ลดลง แคดเมียมอาจได้รับโดยการกินอาหารทะเลที่มี การปนเปื้อนของสารแคดเมียม นอกจากนี้จะได้รับควัน
ของสารดังกล่าวจากการสูดดมในเหมือง หรือสิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่น โดยมีโรงงานปล่อยสารแคดเมียมมา
กับน้าเสียของโรงงาน และปล่อยลงในโรงข้าว ทาให้เกิดการปนเปื้อนของแคดเมียมในเมล็ดข้าว และอาหาร
โดยพบว่าผู้ป่วยมากกว่าพั นคน เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างทรมาน โดยบริเวณ แขน ขา สะโพก และบริเวณฟัน
จะพบมีวงแหวนสีเหลืองติดกับเหงือก เรียกว่า วงแหวนแคดเมียม และจะมีอาการปวดร้าวสะสมนานถึง 20-30
ปี และเมื่อร่างกายเดินไม่ไหว ก็จะเกิดการกดกระดูกสันหลัง เรียกว่าโรคอิไต-อิไต (Itai-Itai disease)
อาการที่ได้รับสารแคดเมียมจากการกิน จะทาให้เกิดการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มีปวดศีรษะ กล้ามเนื้อ ปวดท้อง
และปอด โดยไตและตับจะถูกทาลาย ถ้าหากหายใจควันเข้าไปในปอด ก็จะมีอาการเจ็บคอ หายใจสั่น มีเสมหะเป็น
เลือด น้าหนักลด โลหิตจาง การหายใจจะลาบากมากขึ้นสุดท้ายก็จะไตวาย

ปรอท (Mercury)
ปรอทมีประโยชน์ที่ใช้มาก โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิต แบตเตอรี หรือการทาเหมืองเงิน เหมืองทอง ก็จะพบ
สารปรอทในรูปของ Inorganic mercury ปรอทที่ระเหยเป็นไอ จะถูกกระจายในสิ่งแวดล้อม และจากากของเสีย หรือขยะ
อุต สาหกรรม ทาให้ ธ าตุ ปรอทเจือ ปนลงในนา ปรอทก็ จะเข้ า ไปสะสมในสัต ว์น า เช่น ปลา ในรู ปของ organic mercury
โดยเฉพาะอาจจะนาไปสะสมอยู่ในอาหารทะเลในรูปของ methyl mercury เป็นต้น

อันตรายจากสารปรอท
ถ้ามีการสูดดม จะเกิดการไอ ปวดศีรษะ 2-3 ชั่วโมง และจะมีไข้ หายใจอึดอัด ต่อมาจะมีปากเปื่อย แผลอักเสบ สุดท้ายอาจปวด
บวมท้องร่วง ไตอักเสบได้ นอกจากนี้กรณีที่ได้รับสารปรอท หรือ methyl mercury ที่สะสมในปลา ทาให้มีผลต่อสมอง ระบบ
ประสาท เกิดการสั่นกระตุกของกล้ามเนื้อ ไม่สามารถควบคุมการทางานของร่างกาย และทาให้เนื้อเยื้อในร่างกายตายได้ เช่น
ตัวอย่างการเกิดภาวะสารพิษของสารปรอทที่อ่าวมินามาตะ ในประเทศญี่ปุ่นเรียกว่า Minamata Disease ส่วนใหญ่จะพบการ
ได้รับสารปรอท และมีมากเกินมาตรฐาน เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะพบสะสมในผมก็ได้ โดยมีอัตราส่วนระหว่างผมกับเลือดประมาณ
10 : 1 สาหรับกลุ่มที่ทางาน และมีสัมผัสสารปรอทตรวจในปัสสาวะควรมีค่าน้อยกว่า 50 g/L

แมงกานีส (manganese)
เป็นธาตุปริมาณน้อยที่มีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมัน และ
ระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังควบคุมการทางานเสริมประสาท
ตอบรับที่เกี่ยวข้องกับความจา ควบคุมน้าตาลในเลือด และเป็น
แหล่งการสร้างพลังงานในร่างกาย สร้างเสริมการเจริญเติบโต
ของกระดูก/กระดูอ่อน (Cartilage) โดยทาให้มีการหล่อลื่น
บริเวณข้อดีขึ้น
ในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง/เป็นโรคโลหิตจาง
เนื่องมาจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency) ธาตุ
แมงกานีสจะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดโดยร่วมกับ Vitamin E
และ Thiamine
การขาดธาตุแมงกานีส จะเสี่ยงต่อการ
เกิดไขมันสูงเสี่ยงต่อการทางานของตับอ่อน มีภาวะของการ
อักเสบบริเวณข้อ (Arthritis) ปัญหาด้านสายตาตลอดจนมีส่วน
ทาให้ระบบการฟังผิดปกติไป และเมื่อขาดธาตุแมงกานีสจะทา
ให้การเจริญเติบโตช้า มีความผิดปกติกับระบบประสาท และ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง การรับประทานธาตุแมงกานีส มากเกินไป
อาจทาให้เกิดมีภาวะการขาดธาตุสังกะสีร่วมด้วย
อาหารกลุ่ม ที่มีธาตุแมงกานีส คือ ไข่แดง ตั บ
อาหารทะเล ผลไม้เปลือกแข็ง พืชสีเขียว ผลไม้ต่างๆ

สารหนู (arsenic)

สารหนูเปนธาตุกึ่งโลหะ เปนสารที่มีลักษณะเปนผงโลหะสีเทา มีมากเป็นอันดับ
ที่ 20 ของธาตุที่พบมากบนโลก โดยจะพบในสิ่งที่มีชีวิตพืช และสัตว ตลอดจน
พบธรรมชาติ ไดแก ในพื้นดิน ทะเล มหาสมุทรและแหล่งน้าตางๆ สารหนูใน
แหลงน้าาธรรมชาติมาจากการระเบิดของไฟ การเผาถ่านหิน การถลุงแร การใช
สารกาจัดศัตรูพืชและสารหนู ซึ่งองคประกอบของดิน หิน ตามธรรมชาติ
นอกจากนี้สารหนูยังออกมาสู่บรรยากาศโลกจากอุตสาหกรรมบางประเภทที่มี
การใชสารชนิดนี้ เชน การอบไม การผลิตสี และการผลิตสารกาจัดศัตรูพืช

“สถาบันชั้นนา มุ่งพัฒนาเพื่อสังคม”

กลุ่มโลหะหนัก

พิษจากสารหนู
สารหนูที่พบในธรรมชาติมี 2 แบบ คือ สารหนูอินทรีย
และสารหนูอนินทรีย
ซึ่งสารหนูในรูปแบบที่กลาวไดวาเปนพิษคือ
สารหนูอนินทรีย จะมีพิษรายแรงกวาธาตุสารหนูบริสุทธิ์ (As) หรือสารหนู
อินทรีย สารหนูอนินทรียสวนใหญพบในแหลง โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชสารหนู
และแหลงที่มีการใชสารกาจัดศัตรูพืช ตลอดจนในบริเวณถลุงแร

การเขาสูรางกาย
สารหนูสามารถเขาสูรางกายคนเราไดโดยการสัมผัสผิวหนังการหายใจ และ
การรับประทานอาหารและน้าดื่มที่มีการปนเปอนของสารหนู โดยสวนใหญ
แลวสารหนูเขาสูรางกาย จากการบริโภคอาหารแลวจะดูดซึมผานทางเดิน
อาหารมากวาวิถีอื่น สารหนูนี้เมื่อถูกดูดซึมเขาสูรางกายจะถูกขจัดออกจาก
ร่างกายอยางรวดเร็ว มีงาน ศึกษาวิจัยพบวา ประมาณ 80-90% ของสาร
หนูที่เขาสูรางกายนั้นจะถูกขจัดออกจากรางกายทางปสสาวะภายใน 2 วัน

อันตรายของสารหนูู
พิษของสารหนูนั้นมีทั้งแบบเฉียบพลัน (Acute Toxicity) และเรื้อรัง
(Chronic Toxicity) อาการพาเฉียบพลัน สารหนูทาใหเกิดการระคาบ
เคือ งตอเนื้อ เยื่อ อวัย วะที่สัมผัสกับ สารหนู และอาจทาใหคลื่นไส
อาเจียนเปนตะคริว กลามเนื้อเกร็ง อาการแทรกซอนเกี่ยวกับการ
ทางานของหัวใจ และเสียชีวิตจากการทางานลมเหลวของหัวใจ อาการ
พิษเรื้อรัง เกิดจากการไดรับสารหนูติดตอกันเป็นเวลานาน สารนี้จะทา
ใหเกิดแผลเปน หรือเปนรูที่ชองจมูก ผิวหนังหนาขึ้น มีรอยดางดาที่
ผิวหนัง อาจมีเสนสีขาวบนเล็บ นอกจากนี้สารนี้ยังทาใหเกิดอาการชา
ตามปลายมือปลายเทา มีความรูสึกแสบรอน มีอาการออนเพลียของแขน ขา
และอาจเปนมะเร็งผิงหนังและปอด รวมทั้งมีผลตอทารกในครรภ

สารตะกั่ว
(Lead)
แคดเมียม (Cadmium)
ปรอท (Mercury)
แมงกานีส (manganese)
สารหนู (Arsenic)
งานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ครบวงจร
โทร. 0-2411-2347, 0-2419-7167, 0-2419-7166 ต่อ 151

