สวัสดีคะ พบกับ “สาระนารูเ รือ่ งน้ํา” บน website ของกรมทรัพยากรน้ําอีกครัง้ นะคะ ซึง่ เรามี
เรือ่ งราวทีน่ า สนใจเกีย่ วกับทรัพยากรน้ําและสิง่ แวดลอม พรอมทัง้ สาระความรูต า งๆทีน่ า สนใจมาฝากเหมือน
เชนเคยคะ ครัง้ นีพ้ บกับเรือ่ ง “ อันตรายจากสารปนเปอ นในน้าํ ” โดยมีเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับสารพิษทีป่ นเปอ นในน้าํ
ทีเ่ ราใชในการอุปโภคและบริโภคอยูเ ปนประจํา เชน สารเคมี โลหะหนัก หรือแมแตสงิ่ มีชวี ติ ทีป่ นเปอ นในน้ํา
ทีล่ ว นแตนาํ โรครายมาสูค นทัง้ สิน้ ถาหากทานผูอ า นมีขอ เสนอแนะใด หรือมีเรือ่ งราวทีน่ า สนใจเกีย่ วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และตองการเผยแพรประชาสัมพันธ เพือ่ เปนการสรางองคความรูใ หกบั
พวกเราชาว ทน. ก็สงขอมูลมาไดที่ E – mail Address : dearboy3489@hotmail.com พบกันใหมคราวหนา
กับเรือ่ งราวดีๆ มีสาระเหมือนเชนเคยใน “สาระนารูเ รือ่ งน้ํา” คะ
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มลพิษตางๆ ในสิง่ แวดลอม เชน ฝุน ควัน เชือ้ โรค สารเคมี
หากเราไมมคี วามรู ไมทราบพิษภัยของมัน หรือใชกนั อยางไมระมัดระวัง
มันสามารถเขาสูร า งกายไดตลอดเวลาโดยปนเปอ นมากับอากาศ อาหาร
และน้ํา ซึง่ เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย ยิง่ ในปจจุบนั มีการใชสารเคมี
กันอยางแพรหลาย
การจะศึกษาถึงอันตรายจากสารปนเปอ นเหลานี้
จึงเปนสิง่ จําเปนอยางยิง่ เพือ่ จะไดใชเปนแนวทางในการปองกัน ควบคุม
และแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ อันตรายจากสารปนเปอ นในน้ํา ถือเปนสิง่ ทีต่ อ ง
คํานึงถึงเปนอันดับตนๆ เพราะน้ําถือเปนสิง่ ทีส่ ําคัญในการดํารงชีวติ รอง
จากอากาศ เนือ่ งจากในรางกายมีน้ําเปนสวนประกอบอยูร อ ยละ 50 - 75
ของน้ําหนักตัว และทุกๆเซลล ลวนมีน้ําเปนสวนประกอบทัง้ สิน้ น้ําทําหนาทีห่ ลายอยางในกระบวนการ
ทํางานของรางกาย เชน ชวยยอยและดูดซึมอาหารรวมทัง้ ของเสียไปตามกระแสเลือด ชวยใหปฏิกริ ยิ าทาง
เคมีและการเผาผลาญอาหารในรางกายเปนไปตามปกติ ชวยหลอลืน่ และรับการเคลือ่ นไหวของเอ็นขอตางๆ
ชวยใหผวิ พรรณสดชืน่ ชวยในการสะสมอาหารและชวยควบคุมอุณหภูมขิ องรางกายใหเหมาะสม ดวยเหตุนี้
น้ําทีใ่ ชอปุ โภคบริโภคจึงควรเปนน้ําทีส่ ะอาดปราศจากสารปนเปอ นทีเ่ ปนอันตราย
สารปนเปอ นทีเ่ ปนปญหาในน้ํา อาจแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. สารเคมี ซึง่ มีความสําคัญอยางมากตอภาคอุตสาหกรรมและในชีวติ ประจําวันของมนุษย มีการใชกนั
อยางแพรหลายและในปริมาณทีส่ งู มากขึน้ ทุกวัน ทําใหเกิดการปนเปอ นในแหลงน้ํา เมือ่ มีการนําน้ําจาก
แหลงดังกลาวมาใช จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว แบงออกไดเปน
1.1 สารกอมะเร็ง สารเคมีสว นใหญกอ ใหเกิดโรคมะเร็ง โดยจะกระตุน ใหเกิดเซลลมะเร็งในรางกาย
ของมนุษยและสัตว สารกอมะเร็ง ไดแก กลุม aromatic amines กลุม aromatic nitro
compounds กลุม polycyclic aromatic hydrocarbons
กลุม heterocycles กลุม dyes และกลุม hydrazines
1.2 สารเคมีทมี่ ผี ลกระทบตอระบบฮอรโมน ซึง่ พบไดบอ ยและใชกนั
อยางแพรหลายในภาคเกษตรกรรมทําใหเกิดการปนเปอ นในแหลงน้ํา
เชน สารฆาหญา สารฆาแมลง สารเคมีเหลานีจ้ ะขัดขวางระบบสืบพันธุ
และระบบเผาผลาญอาหารของมนุษย โดยเฉพาะดีดที เี ปนสารเคมีทมี่ ี
ครึง่ ชีวติ ยาวมาก จึงตกคางอยูน านโดยไมเสือ่ มสภาพ การทีม่ นุษย
ดืม่ น้ําทีม่ ดี ดี ที ีปนเปอ นเขาไปจะไดรบั สารเคมีในรูป xenoestrogen
ทําใหมผี ลกระทบตอฮอรโมนจนเกิดพฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศของผูช าย
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1.3 สารเคมีทมี่ าจากอุตสาหกรรมตางๆ ซึง่ มักจะปลอย
ออกมาปนเปอ นกับแหลงน้ําดิบ และบางครัง้ จะมีการเติมสารเคมี
บางชนิดลงในน้ําดวย เชน คลอรีน เปนของเหลวสีน้ําตาลเหลือง
หรือเปนกาซสีเหลืองเขียวมีกลิน่ ฉุน และเปนพิษใชในการผลิต
สารเคมีตา งๆ เชน กรดเกลือ สารคลอรีน สารฆาแมลง สารทํา
ความเย็น พลาสติก สารฆาเชือ้ โรค เปนตน แตถา มีคลอรีนตกคาง
ในน้ําดืม่ รวมทัง้ คลอรีนทีท่ ําปฏิกริ ยิ ากับสารอินทรียใ นน้ําจะทําให
เกิดสาร trihalomethanes หรือ trichloroethane
ซึง่ เปนสารกอมะเร็ง สามารถทําลายตับ ไต และกอใหเกิดโรค
มะเร็งในลําไสใหญ หรือกระเพาะปสสาวะ สวนคลอรีนทีต่ กคาง
ในน้ําสําหรับอาบ เชนการแชนํา้ ในอางอาบน้ําหรือวายน้ําในสระน้ํา
ทีใ่ สคลอรีนซึง่ มักเติมคลอรีนทีม่ คี วามเขมขนสูงกวามาตรฐาน ผล
การวิจยั พบวาถาอาบน้ําทีม่ คี ลอรีนนาน 15 นาที จะไดรบั สารเคมี
ผานเขาทางผิวหนังและทางการหายใจ มีจํานวนเกือบเทากับการ
ดืม่ น้ําทีม่ คี ลอรีนปนเปอ นอยูป ริมาณ 2 ลิตร สารเคมีทอี่ ยาก
กลาวถึง คือ ฟลูออไรด เปนสารประกอบทีไ่ ดจาก ฟลูออรีน พบใน
ธรรมชาติทวั่ ไป และไดมกี ารนําฟลูออไรดมาใชมากมายในวงการ
แพทย ทันตแพทย เชน การเติมฟลูออไรดลงในน้ําดืม่ เพือ่ ปองกัน
ฟนผุ และในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก
อะลูมเิ นียม ตะกัว่ ทองแดง แตบางครัง้ พบวามีการปนเปอ นของ
ฟลูออไรดในน้ําใตดนิ และน้ําผิวดินจากโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้
การดืม่ น้ําทีม่ ปี ริมาณฟลูออไรดสงู อาจเกิดอันตรายได ถาปริมาณ
ฟลูออไรดมมี ากถึงระดับทีเ่ ปนพิษ คือฟลูออไรด 1 สวนในลานสวน
จะทําใหเกิดจุดดางขาวบนฟน ฟลูออไรดมากกวา 2.5 สวนในลาน
สวน จะทําใหเกิดจุดสีน้ําตาลในฟน และเคลือบฟนเปนสีเขม
ฟลูออไรดตงั้ แต 10 สวนในลานสวน จะทําใหกระดูกคดงอ
กลามเนือ้ ออนแอ มีการเปลีย่ นแปลงทีก่ ระดูกสันหลังอาจกลายเปน
คนพิการได
2. โลหะหนัก สวนใหญมคี ณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพคลายคลึง
กัน แตคณ
ุ สมบัตทิ างเคมีแตกตางกันมาก ตามชนิดของโลหะนัน้
จึงมีผลทําใหความเปนพิษทีเ่ กิดกับสิง่ มีชวี ติ ตางกัน ซึง่ สิง่ มีชวี ติ
จะตอบสนองตอพิษไดหลายแบบ โลหะหนักมีผลตอพฤติกรรม
ในระดับเซลล 5 แบบ คือ ทําใหเซลลตาย เปลีย่ นแปลงโครงสราง
และการทํางานของเซลล เปนสารกอมะเร็ง ทําใหเกิดความผิดปกติ
แตกําเนิด และทําความเสียหายตอโครโมโซม โลหะหนักทีม่ กั พบ
ในน้ําดืม่ ไดแก ตะกัว่ ปรอท และแคดเมียม ซึง่ จะกลาวถึงความ
เปนพิษของโลหะแตละชนิด ดังนี้
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2.1 ตะกัว่ เปนโลหะหนักทีป่ นเปอ นในอาหารและน้ํามากทีส่ ดุ
เมือ่ เขาไปสะสมในรางกายจะมีอาการออนเพลีย ปวดทอง ทองอืด
เบือ่ อาหาร ปวดกลามเนือ้ ปวดกระดูกและขอ ความดันโลหิตสูง โลหิตจาง
ความจําเสือ่ ม ภูมติ า นทานลดลง และขัดขวางการทํางานของเอ็นไซม
ในรางกาย
2.2 ปรอท ถาไปสะสมทีอ่ วัยวะใดจะทําใหอวัยวะนัน้ พิการทีพ่ บ
บอยทีส่ ดุ คือทีส่ มองและไขสันหลัง ซึง่ จะทําใหเปลือกหุม เสนประสาทชํารุด
ทําใหออ นเพลียบริเวณแขนขาและใบหนา เห็นภาพซอน ปสสาวะลําบาก
ถาเปนในเด็กจะทําใหปญ
 ญาออน สมาธิไมดี หงุดหงิด อาการปรอท
เปนพิษทีพ่ บเสมอ คือ ปวดขอ ขออักเสบ ปวดทอง อาการทางหัวใจ
สมองเสือ่ มและเปนโรคภูมแิ พ
นอกจากสารปนเปอ นในน้ําแลวยังมีสงิ่ มีชวี ติ ทีท่ ําใหเกิดโรค ซึง่ แบง
เปน 5 กลุม ดังนี้
1. แบคทีเรีย ทําใหเกิดโรคกับมนุษยมากทีส่ ดุ เชน อหิวาตกโรค
โรคบิด โรคไขรากสาดนอย โรคไขรากสาดใหญ เปนตน
2. ไวรัส ทีม่ อี ยูใ นน้ําและโรคติดตอมนุษย เชน โรคตับอักเสบ
โรคโปลิโอ เปนตน
3. พยาธิ ทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยมหี ลายชนิด ไดแก
พยาธิใบไม พยาธิเสนดาย พยาธิปากขอ พยาธิไสเดือน และพยาธิตวั ตืด
4. โปรโตซัว ในน้ํามีโปรโตซัวหลายชนิดอยูต ามธรรมชาติ รวมทัง้
โปรโตซัวทีท่ ําใหเกิดโรคบิดดวย
5. สาหราย น้ําทีม่ สี าหรายมากจะทําใหเกิดปญหาเรือ่ ง รส กลิน่
และสีของน้ํา
จากทีก่ ลาวมาจะเห็นวาน้ําถือเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวติ การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนประจํา จึงเปนสิง่ สําคัญทีต่ อ งคํานึงถึงเพือ่ ให
มัน่ ใจวาน้ําทีใ่ ชอปุ โภคบริโภคเปนน้ําสะอาดปราศจากสารปนเปอ นทีเ่ ปน
อันตรายตอสุขภาพ
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