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คําอุ ทิ ศ
หากหนังสือเลมนี้จกั กอประโยชนแกทานผูอาน ไมวาในแง
ความรู หรือความบันเทิงบางเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ตาม ผูนพิ นธ ขอมอบกุศลนัน้
ใหแกคุณแกว และคุณมลิวัลย ทองเจริญ ที่เพียรพยายามสั่งสอนให
ผูนพิ นธรูจ กั เริม่ อาน รูจกั เริม่ เขียน รูจกั บันทึกมาตัง้ แตเยาวัย และภรรยา
และลูกๆ ทัง้ สาม หลาน ๆ ทัง้ สาม ทีใ่ หเวลา ใหกาํ ลังใจและแรงบันดาลใจ
ใหเขียนหนังสือเลมนี้จนออกเผยแพรสูสาธารณชนไดสําเร็จ
บทขอบคุณ
หนังสือเลมนี้ เปนผลงานของการทํางานเปนทีมเปนคณะ
หนังสือคงจะเรียบเรียงไมสําเร็ จ หากไมไดรับคําแนะนําจากคณะ
ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ทั้งวิชาการและดานขอมูล การตรวจทานชําระ
ขอมูลความถูกตองและคําผิดตาง ๆ ผูทผี่ ูนพิ นธ ขอขอบคุณ ไดแก
นายแพทยสชุ าติ เจตนเสน
นายแพทยประยูร กุนาศล
ศาสตราจารยคลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทยเหลือพร ปุณณกัณต
นายแพทยวทิ ยา สวัสดิวฒ
ุ พิ งษ
คุณพรชัย สอนสถาพรกุล
คุณอรวรรณ เกตุพานิช
คุณสุนสิ า ตัง้ จิตนิมติ กุล
คุณรัชดาภร อุนเรือน
คุณสุชาดา สุวรรณนิคม

คํานํา
อาชีพของผูนิพนธคือ อาจารยของโรงเรียนแพทยที่
เก า แก ที่ สุ ดของประเทศไทย ไดศึ กษาเลาเรี ยนวิ ชาแพทย
พื้นฐานจากประเทศไทย ไปศึกษาดานโรคติดเชื้อไวรัสจาก
ตางประเทศ ครั้นกลับมาประเทศไทยก็มาเริ่มอาชีพอาจารย
ในโรงเรียนแพทยเดิม ไดเปนผูรเิ ริม่ ตัง้ หองปฏิบตั กิ ารดานไวรัส
วิทยาและสอนวิชานี้ใหแกนักศึกษาแพทย ไดประสานงาน
กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิง่ กรมควบคุมโรค
และกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดานไวรัสวิทยา และดาน
ระบาดวิทยาของโรคติดเชือ้
ผูนพิ นธมงี านอดิเรกสองอยางคือ นักเขียนสมัครเลน
และพอครัวสมัครเลน งานอดิเรกทั้งสองไดทําติดตอกันมา
นานกวา ๓๐ ป แตรูตัวเองวาเอาดีไมไดสักเรื่อง ยิ่งนานยิ่ง
กลายเปนเลน ๆ มากกวา ชอบอานหนังสือมาตัง้ แตเด็ก หนังสือ
ที่ประทับใจในวัยรุนของผูนิพนธมากสุด คือ ปลัดเปลงเที่ยว
รอบโลก และนิตยสารรายเดือนหรือรายสัปดาหเชน ชาวกรุง
สยามรัฐ สัปดาหวจิ ารณ

ทํางานทางดานการแพทยมา๕๐ปเต็ม มีประสบการณ
ด า นงานการสอน การวิ จั ย ด า นป องกั นและควบคุ ม โรค
โดยเฉพาะในชวงที่มีโรคระบาด จึงไดมีโอกาสสั่งสมความรู
และประสบการณจนลนสมอง เคยทํางานเปนบรรณาธิการ
วารสารการแพทยหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะถ า ยทอดความรูแ ละประสบการณ
ที่ คั่ ง อยูเ ต็ มสมอง นํามาเรี ยบเรี ยงเพื่ อให ความเพลิดเพลิน
กับทาน
หนั ง สื อ เล ม นี้ ตั้ ง ใจเขี ย นให อา นได ทั้ ง ประชาชน
ทัว่ ไปหรือนักวิชาการก็อา นได เพือ่ ไดมคี วามรูทงั้ เรือ่ งโรคตางๆ
ทีร่ ะบาดอุบตั ใิ หม เคยระบาดมาแลว และอาจจะระบาดซ้าํ อีก
เป นเรื่ องที่ แพร กระจายไปทั่ วโลกอยางกวางขวาง รวมทั้ง
บางเรือ่ งแมวาจะไมใชโรคติดตอ แตก็ระบาดแพรกระจายได
ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะใหทา นผูอา นไดทนั กับเหตุการณ ในทํานองทีว่ า
รูเขา รูเรา รูโรค รูโลก รูลกึ รูกวาง รูไกล
นี่ คื อเปนจุ ดตั้ ง ตน ที่ จุดประกายใหผูนิ พ นธ เขี ย น
หนังสือชุดนี้
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๑. ตะกัว่

ตะกัว่ คืออะไร
ตะกัว่ ในภาษาอังกฤษเรียกวา Lead เปนธาตุโลหะที่
มีหมายเลขอะตอม ๘๒ และสัญลักษณคือ Pb (ซึ่งมาจาก
ภาษาละตินวา Plumbum)
ตะกั่วโลหะมีเนือ้ ออนนุมสามารถบิดพับ งอ ดัดโคง
เปนรูปตางๆไดงายโดยไมหัก ตัดใหขาดเปนทอนได ยืดได
เมื่อตัดใหมๆ จะมีสีขาวอมน้ําเงิน แตเมื่อถูกกับอ็อกซิเจนใน
อากาศจะเกิดปฏิกริ ยิ า ทําใหสขี าวเปลีย่ นไปเปนสีเทา เมือ่ ถูก
ความรอนจะหลอมเปนของเหลว ทิ้งใหเย็นก็กลับเปนโลหะ
แข็งไดใหม เหมาะในการนําไปหลอมใหเปนรูปตางๆ จึงมีการ
ใชในอุตสาหกรรมอยางกวางขวางหลายประเภท เชน ใชหลอ
๗
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ตั วพิ มพ ผลิตแบตเตอรีรถยนต กระสุนปน ใชเปนสารกัน
เครือ่ งยนตทาํ งานไมเรียบ(กันน็อค)และใชผลิตโลหะผสมหลาย
ชนิด สารตะกัว่ จึงมีโอกาสอยูใกลตวั เรามาก
ตะกัว่ เปนโลหะหนักทีม่ พี ษิ สูง เปนอันตรายตอสุขภาพ
เพราะมีอนั ตรายตออวัยวะหลายระบบ จึงควรศึกษาทําความเขาใจ
เอาไว
มนุษยไดรบั สารตะกัว่ ไดโดยทางไหนและอยางไร
สารตะกัว่ ในสิง่ แวดลอม
ตะกั่ว เปนสารที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมไดมาก
กวาธาตุอนื่ ๆ เพราะสารตะกัว่ เปนสารทีน่ าํ มาใชในอุตสาหกรรม
หลายประเภท
 เด็ก ๆ ทีอ่ าศัยอยูบริเวณใกลโรงงานหลายประเภท
ทีใ่ ชตะกัว่ เปนวัตถุดบิ หรือเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการผลิต
มักจะมีระดับตะกัว่ ในเลือดสูง
 ผูทอี่ าศัยในอาคารเกา ๆ ทีม่ สี ที าผนัง สีทาผนังรุน
โบราณผลิตโดยมีสารตะกัว่ ผสม สีทาผนังและเพดานหลุดลอก
เปนแผนรวงหลนลงในหอง ผูอาศัยก็พลอยไดรบั สารตะกัว่
 พ.ศ. ๒๕๐๓ ทีท่ ุง ครุ อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ก็เคยมีเหตุจาการหลอมแบตเตอรีเพือ่ เอาตะกัว่
สิง่ แวดลอมในบริเวณนัน้ จึงมีสารตะกัว่ สูง จนเคยไดสมญาวา
เปน “หมูบา นตะกัว่ ”
๘
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 ในประเทศจีน ทีเ่ มืองจิหยวน ทีม่ โี รงงานถลุงแร
มีตะกั่วปนเปอน เด็กในเมืองนั้นกวา ๒,๐๐๐ คน เกิดแพพิษ
สารตะกัว่ จนตองยายเมืองหนีใหหา งจากโรงงาน
 แตกอนมีการใชน้ํามันเบ็นซินผสมสารกันนอค
ซึง่ มีสารตะกัว่ ในบรรยากาศจึงมีสารตะกัว่ สูง
 ลาสุด พ.ศ. ๒๕๕๓ ในประเทศไนจีเรียเด็กๆใน
หมูบานที่มีเหมืองและมีการรอนทองก็ปวยจากพิษสารตะกั่ว
หลายรอยคน
การไดรบั สารตะกัว่ จากอาชีพทีป่ ฏิบตั งิ าน
มีงานหลากหลายประเภท ทีต่ อ งใชวสั ดุในการทํางาน
ที่มีตะกั่วเปนหลักหรือมีสารตะกั่วประกอบอยูดวย ผูปฏิบัติ
งานอาชีพตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ จึงมีโอกาสไดรบั สารตะกั่ ว อาทิเชน
 โรงงานหลอมตะกัว่ โรงงานผลิตแบตเตอรี
 โรงงานที่คนงานตองใชเสื้อตะกั่วเพื่อปองกันการ
แผรงั สีหรือกัมมันตภาพรังสี (radiation shields) ทีเ่ ราอาจพบ
เห็ นไดในชี วิ ตประจําวันก็เชน รังสีแพทยและพนักงานใน
หองถายภาพรังสีในโรงพยาบาลตางๆ
คนงานในโรงงานผลิตหัวกระสุนปนหรือลูกระเบิด
โรงงานทอน้าํ ประปาสมัยกอนทีใ่ ชทอ ตะกัว่ เปนหลัก
 คนงานในโรงงานหลอตัวพิมพชนิดเรียงตัวอักษร
(ปจจุบันไมไดใชเพราะพิมพในระบอบใหมที่เรียกวาระบบ
๙
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“อ็อฟเส็ท”) และคนที่ทํางานในโรงพิมพรุนเกา ที่มีการเรียง
ตัวอักษร(ในภาษาชาวบานมักเรียกวา พิมพแบบจับแกละ)
 คนงานในโรงงานทําสีทาผนังปูน ผนังไม สที า เหล็ก
คนงานในโรงงานผลิตเครือ่ งยนตเจท
 โรงงานผลิตน้าํ มันเชือ้ เพลิงทีผ่ สมสารกันน็อค
 ตํารวจจราจรทีป่ ฏิบตั งิ านอํานวยความสะดวกตาม
ทองถนนในสมัยกอนการยกเลิกใชนา้ํ มันเบ็นซินทีม่ สี ารตะกัว่
ผสมเพือ่ ปองกันเครือ่ งยนตนอ็ ค
 คนงานในโรงงานเซรามิคโรงงานเครือ่ งเคลือบ
 ชางเชือ่ มเหล็กเชือ่ มไฟฟา
 คนงานกอสรางบางประเภท
 คนงานในโรงงานพลาสติคและยางที่ใชวัตถุดิบ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่าํ
 คนงานในโรงผลิตของเด็กเลน
 คนงานในโรงงานทําขนมบางประเภท เชนลูกกวาด
 โรงงานเผาขยะ เปนตน

๑๐
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ตํานานการเกิดพิษจากสารตะกัว่
เหตุเกิดทีท่ ุง ครุ-หมูบา นตะกัว่
ผูนิ พนธมีเพื่ อนเกาคนหนึ่ง คุณสุนทรี บานเธออยู
พระประแดง หลังจบไดประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาเมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๙๔ แลว เราก็แยกยายกัน สอดสาย
หาทีเ่ รียนในมหาวิทยาลัยตอ เธอไปเรียนตอรัฐศาสตร สมัยโนน
ผูหญิงทีเ่ ขาเรียนวิศวฯ เรียนรัฐศาสตร มีนอย สวนมากจะเขา
เรียนบัญชี เรียนอักษรศาสตร เรียนเภสัชฯ ดูจะเขาทา เปน
ผูหญิ๊ง ผูหญิงหนอย ใครไปเขาวิศวฯ หรือ รัฐศาสตร เรามี
ความรูสกึ วาเธอหาว แกรง อาจหาญ เธอบอกวา เธออยากเปน
นายอําเภอสตรี หรือไปเปนฑูตประจําอยูตางประเทศ โกจะ
ตายไป เราฟงเธอ เราก็เคลิบเคลิ้มไปดวย สวนตัวเราเอง จะ
เอ็นทรานซ ติดอะไรก็คงตองเอาไวกอน ไมใหคุณพอคุณแม
เสียใจ และแถมยังคุยไดอกี วา ลูกชายคนโตของฉันไดเปนนิสติ
มหาวิยาลัยแลวนะ
ผูนิ พนธพบกับสุนทรีอีกบาง นานๆครั้ง มักจะพบ
กันโดยบังเอิญ ตามงานตางๆ สวนมากถาไมใชงานแตงงาน
ก็งานศพญาติผูใ หญเสียมาก เจอกันทีกถ็ ามถึงเรือ่ งการทํางาน
หรือทีท่ าํ งานบาง เรือ่ งครอบครัวบาง แลวแตวา ใครจะมี เรือ่ งราว
อะไรทีต่ นื่ เตนมาเลาสูกนั ฟง
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แผนที่ตั้งเขต “ทุงครุ”

มีอยูครั้งหนึ่ง เธอเลาใหฟงวา เธอจบการศึกษาแลว
ก็ไปทํามหาดไทย แตงงานแลวกับผูพิพากษา มีบุตรสองคน
หญิงหนึ่งชายหนึ่ง ติดตามทานผูพิพากษาไปรับราชการอยูที่
นครปฐม เธอรูวา เราเปนหมอ ทานจึงมีเรือ่ งเกีย่ วกับความเจ็บ
ความไขมาเลาใหฟง บาง เปนเชิงปรับทุกข ปรึกษาบาง
มีอยูครั้งหนึ่งพบกันในงานอะไรก็จําไมได คุณนาย
ตุลาการก็เอาเรื่องที่ครอบครัวของญาติของเธอประสบมาเลา
ใหฟง
เธอเลาวา บานของเธออยูทอี่ าํ เภอพระประแดง ไปตาม
ถนนสุขสวัสดิ์ บางขุนเทียน กอนจะเขาอําเภอประมาณหนึ่ง
กิโลเมตร มีหมูบานอยูหมูบานหนึ่ง ชื่อ “ทุงครุ” แตกอนนี้
เปนหมูบา นทีส่ งบ อยูกนั แบบชาวสวนมะพราว เกือบทุกบาน
ชาวทุง ครุมีอาชีพทําน้ําตาลมะพราวขาย รายไดพอมีพอกิน
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ไมขัดสน ชีวติ เรียบงาย แตพอรุนลูกรุนหลาน รุนคุณสุนทรี
เริ่มมีการเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนวิถีชีวิต ออกทํางานนอกสวน
นอกบาน ทํางานโรงงาน ไมใครจะมีใครตมน้ําตาลมะพราว
ซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบานมาตั้งแตรุนปู ยา ตา ทวด อางวา
เหนือ่ ยยาก ไมมีเกียรติ ไมรวย หลายรายขายสวนแลวหนีไป
ทําอาชีพอยางอื่นที่คิดวามีเกียรติ และมีโอกาสจะเปนเศรษฐี
ตามกระแสสมัยวัตถุนยิ ม
วิถีชีวิตของชาวบานที่ทําน้ําตาลในสมัยนั้น ภาชนะ
มักจะใชกระบอกไมไผ หรือ กระปองนมผงตราหมี (อลูมเิ นียม)
ที่ใชหมดแลว เอามาใชรองน้ําตาลมะพราวจากงวงมะพราว
กระปองนมตราหมีนี้ ชาวบานทัว่ ไปจะนิยมใช สารพัดประโยชน
ใสน้ําดื่ ม ใสโอเลี้ ยง ถาระดับไฮโซหนอย จึงจะใชขันเงิน
ขันรองหิน (ซึง่ คนสมัยนีไ้ มรูจ กั วาคืออะไร) ถวยแกวจะยังไม
คอยนิยมเพราะแตกงาย ถัดลงไปอีกระดับหนึง่ ชาวบานก็ใช
ขันอลูมเิ นียม ราคาถูกหนอย ไมเปนสนิม ไมดาํ เหมือนขันเงิน
แตบุบบูบี้งาย กระปองนมตราหมีจึงยังครองความปอบปูลา
ราคาก็ไมแพง หางาย พอมีนมตราอืน่ ๆ เขามาแขงขัน บรรจุ
ถุงพลาสติกขาย กระปองนมทีว่ า นี้ ก็เริม่ หดหายไป คนสมัยนี้
อาจจะไมเคยเห็นดวยซ้ําไป กลายเปนตํานาน ทุกวันนี้จะใช
กระบอกพลาสติกเขามา เปนสวนหนึง่ ในชีวติ ประจําวันของเรา
กระบวนการทําน้ําตาลมะพราวนั้น กิจวัตร ที่ทํากัน
มาหลายชั่วอายุก็คือ ชาวบานจะปนตนมะพราว เอากระบอก
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หรือกระปองไปรองทีง่ วงมะพราวไวตงั้ แตตอนเย็น เชาวันรุงขึน้
ก็ปน ตนมะพราวขึน้ ไปเก็บกระปอง ตนแลวตนเลา เอาน้าํ ตาล
สดมาเทรวมกันในหมอตาล (เปนหมอดินเผา ทุกวันนี้ยังพอ
มีใหเห็น) สายๆ หรือรวมเพลจึงจะเสร็จธุระ บายๆ ก็จะปน
ต น มะพร า วขึ้ น ไปเก็ บ อี ก รอบ ชี วิ ต ก็ ว นเวี ย นอยูอ ย า งนี้
แตชาวบานก็มคี วามสุข
น้าํ ตาลสดทีไ่ ดนาํ มารวมกันนัน้ ตองนําไปตม เคีย่ วให
งวด ใชฟนหรือขีเ้ ลือ่ ยเปนเชื้อเพลิง งวดไดทแี่ ลวจึงจะเอาไป
เทลงภาชนะลงถวย หรือเทลงหลุมดิน ที่มีผาขาวบางรองกน
หลุมไว ทิ้ งเอาไวใหเย็น ก็จะไดน้ําตาลมะพราวเรียกกันวา
น้าํ ตาลปก เอาไปใชทําขนมไทยน้าํ กระทิทอี่ รอย น้าํ พริกกะป
หรือน้ําพริกอื่นๆที่เลิศรส จะใชน้ําตาลมะพราวปรุงรส จึงจะ
เขาขัน้ “คลาสสิค” ในขัน้ ตอนการเคีย่ วน้าํ ตาล การทําน้ําตาล
ชาวบานดั้งเดิมจะไมเติมของเจือปนอื่นๆลงไปอีก สมัยนี้เอา
แปงผสม จะทําใหไดปริมาณมากขึ้น ทํากําไรไดมากขึ้น แต
สินคาชัน้ หนึง่ ของเรา จากพรีเมียมเกรด ก็จะกลายเปนการลด
ระดับชัน้ ลงไป เปนสินคาเกรด “ซังกะบวย” ทันที
จากสังคมเกษตร เริม่ เปลีย่ นไปเปนสังคมอุตสาหกรรม
จากกากสินคาเกษตร กลับกลายเปนทีส่ ะสมกากเดนของเหลือ
จากภาคอุตสาหกรรม ประเทศไทยยุคหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ หรือ
คนสมัยนัน้ นิยมเรียกกันวา “สมัยกึง่ พุทธกาล” เพราะมนุษยอตุ ริ
ตนใดก็ไมทราบ ไปเลาไปลือ ไปทํานายกันวา พระพุทธศาสนา
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จะอยูแค ๕๐๐๐ ปกจ็ ะสิน้ พุทธกาล ดังนัน้ พ.ศ. ๒๕๐๐ จึง
เรียกวา “สมัยกึง่ พุทธกาล” “วิถพี ทุ ธ” ไมนา เชือ่ วาจะมีความ
งมงายเชนนัน้ รัฐบาลไทยสมัยนัน้ ก็บาจี้ จัดงานใหญ เรียกวา
งาน “ฉลองกึ่งพุทธกาล” ตั้งปะรําพิธีใหญโตที่ทองพระเมรุ
สนามหลวง ฉลองกันเปนการใหญ ไมทราบวาเอาความเชือ่ มา
จากไหน ใครทํานายเอาไวอยางนัน้ ก็ยงั งมงายเชือ่ ไดเปนตุเปนตะ
จัดงานใหญโต โตโผทัง้ หลายทีจ่ ดั งานในตอนนัน้ ก็กลายเปน
เถาถานไปหมดแลว ทิง้ เอาไวแคตาํ นานทีอ่ ปั ยศ
กากเดนอุตสาหกรรมอยางหนึ่งที่ชาวบานไมเขาใจ
ก็คือ แบตเตอรีเกาๆ ที่เราใชกับรถยนต พอหมดอายุการใชก็
ตองเปลี่ยนใหม หมอเการานที่ขายเขาก็รับซื้อเอาไว แลวก็
ไปขายตอ ความไมเขาใจในจุดนี้นี่เอง ที่นําไปสูคําที่ไดรับ
สมญาวา “หมูบา นตะกัว่ ” ทีผ่ ูน พิ นธกําลังจะเก็บความโดยยอ
ทีค่ ณ
ุ สุนทรีนาํ มาเลาใหฟง ในวันนัน้ มาเลาใหทา นฟง
โรคภั ย ไขเจ็ บ ที่ ช าวพระประแดงเปนกันก็ เหมือน
ชาวชนบทขอบกรุงอืน่ ๆ มีตกตนมะพราวเปนอุบตั เิ หตุประจํา
เด็ ก ๆ ก็ จ มน้ําตายบ า ง เป นคอตี บ ไอกรนบ า งก็ มี ขี้ ไ หล
ทองรวง โดนงูกดั บาง ผึง้ ตอยบางก็มี นอกนัน้ ก็มไี ข ปวดหัว
ตัวรอนบาง มีความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ ก็เหมือนที่อื่นๆ
ไมมโี รคแปลกประหลาด โรคใหมๆอะไรใหหวาดผวา จนกระทัง่
ประมาณป พ.ศ.๒๔๑๓จึงมีเหตุการณประหลาดเกิดขึน้
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เมือ่ กลางป พ.ศ. ๒๕๑๓ มีเด็กในหมูบาน ๔-๕ คน
ป วยเปนโรคประหลาดเรื้ อรัง กลาวคือ เซื่องซึม ทองเดิน
คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย แขนขาออนแรง จนบางรายไม
สามารถที่ จ ะลุ ก เดิ น เหิ น ไปไหนได พ อ แม พ าไปรั ก ษา
ที่ คลินิกเอกชน ไปโรงพยาบาลก็แลว อาการไมดีขึ้น มีแต
ทรงกับทรุด บางรายก็ไปหาหมอพระ หมอผี หมอแผนปจจุบนั
หมอแผนอนาคตแล ว แต จ ะมี ค นบอกคนแนะ แวะเวี ย น
ไปหลายๆแห ง จนในที่ สุ ด แพทย ต อ งรั บ ไว รั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล แพทยจึงมีโอกาสไดตรวจรางกายโดยละเอียด
และไดตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ วิเคราะหทางหองชันสูตร ในที่
สุดแพทยก็ลงความเห็นวินจิ ฉัยวา ผูปวยเด็กเหลานัน้ ปวยเปน
“โรคพิษสารตะกั่ว” ปญหาก็คือ เด็กเหลานัน้ ไดรับสารตะกัว่
มาจากทีใ่ ดและอยางไร การทีม่ เี ด็กปวยหลาย ๆ คนในชุมชน
ในหมูบา นเดียวกันเวลาไลเลีย่ กันเปนคลัสเตอร นาจะไดรบั สาร
ตะกัว่ มาจากแหลงเดียวกัน จึงมีการสอบสวนหาตนตอใหได
ชาวบานทีน่ นั่ ในหมูบา นนัน้ เลาใหฟง วา ในระยะเวลา
๕-๖ ปทผี่ า นมานัน้ ไดมกี ารสรางโรงงานหลายประเภทเกิดขึน้
ในเขตอําเภอพระประแดง โดยเฉพาะทีต่ าํ บลบางครุ มีโรงงาน
หลอมตะกั่ ว จากแบตเตอรี่ ที่ ใ ช แ ล ว เกิ ด ขึ้ น หลายโรงงาน
เหลานัน้ จะรับซือ้ แบตเตอรีเกา ๆ มาทุบทําลาย เอาแผนตะกัว่
ภายในมาเผาหลอมเอาตะกั่ วออกและหลอมเป นแท ง ไป
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ขายตอ สวนเปลือกหมอก็เอาไปกองทิ้งไว บางรายก็เผาทิ้ง
บางรายก็ไมไดสนใจ ตอมามีชาวบานมาเก็บเอาไปใชแทนฟน
เคี่ยวน้ําตาล เอาไปทุบใหเล็กลงพอจะเขาเตาได ตอนแรกๆ
ก็เอาไปใชไดฟรี ๆ ตอนหลังก็ตอ งซือ้ แตกย็ งั ประหยัดคาใชจา ย
ไดมากกวาไปซือ้ ฟนหรือขีเ้ ลือ่ ยมาใช
ขั้นตอนการทุบ เศษตะกั่วก็จะมีรวงหลนตรงบริเวณ
ที่ทุบ ตอนเผา ทั้งควันหมอที่ถูกเผา ทั้งตะกั่วก็คละคลุงเต็ม
ไปทั่ว ไดทั้งกลิ่นและตะกั่วกันทั้งหมูบาน บานใครอยูใกล
โรงงานหลอมตะกั่วจะไดมากหนอย หางออกไปก็จะไดจาก
เตาทีบ่ า นเองเปนสวนใหญ น้าํ ดืม่ น้าํ ใชกเ็ ต็มไปดวยสารตะกัว่
ขีเ้ ถาจากเตาก็ไมทงิ้ เอาไปถมตามทีล่ ุม ใชไดครบวงจร การที่
ไดรบั สมญาวาเปนหมูบา นตะกัว่ จึงเขาทาและมีความสมบูรณในตัว
ทุกคน ไมวาเด็ก ไมวา ผูใหญ ทัง้ ชายและหญิงจึงมีชีวติ อยูใน
บรรยากาศตะกัว่ อยางเต็มที่ ไมเฉพาะคน สัตวเลีย้ ง หมูหมากา
ไก ก็พลอยไดรบั อานิสงคกนั ทัว่ สัตวทเี่ ลีย้ งไวกค็ อ ย ๆ ทยอย
ตายกันหมด มีสนุ ขั ทีย่ งั รอดตายก็จะผอมโซ เซือ่ งซึม เปนทีน่ า
เวทนาเปนยิง่ นัก มีเจาหนาทีท่ างการเขาไปตรวจ แนะนําชาวบาน
อธิบายใหเขาใจ ใหเปลีย่ นพฤติกรรมเสียใหม หมูบา นตะกัว่ ก็
คอยๆ กลับมามีชวี ติ เปนปกติสขุ อีก
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อาถรรพคาํ สาปแชงของสาวเขมร

สาวเขมรแชงใหเกิดอาเพศ ก็เกิดจากสารตะกัว่
เมือ่ ประมาณ ๒๐-๓๐ปเศษมาแลว ทีส่ ถานทีแ่ หงหนึง่
อยูต รงหลัง บริ เวณโรงพยาบาลระยอง มีสาวเขมรคนหนึ่ง
มีสามีเปนคนไทย แลวเกิดสามีทอดทิง้ เธอโกรธมาก จึงออก
ปากแชงไววา ตรงบริเวณบานทีเ่ คยอยูนนั้ ถาใครไปปลูกบานอยู
จะเกิดอาเพศถึงตายได คนเขมรแชงอะไร คนไทยมักจะเชื่อ
ในคาถาอาคมเสมอ และเกิดมีเหตุบงั เอิญใหคาํ สาปแชงเกิดเปน
ความจริงขึน้
ปรากฏวามีเหตุการณเกิดขึ้นนั้นคือ คนที่ไปมีบาน
เรื อ นในบริ เ วณนั้ น ล ม ตายขึ้ น ลั ก ษณะผูต ายคล า ยกั บ มี
การแพสารพิษ ตะกั่ วแตก็ ยั งไม ปก ใจเต็มที่ ศาสตราจารย
คลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย เหลื อ พร ปุ ณ ณกั ณต แพทย
นั ก พิ ษ วิ ท ยาผูเ ชี่ ย วชาญจากภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
ในขณะนัน้ ไดขบั รถยนตสว นตัว นําอาจารยนายแพทย นริ นั ดร
วรรณประภา ภาควิชาเดียวกับทาน (ปจจุบันเปนหัวหนาภาค
วิชาฯ) และนายแพทยประยูร กุนาศล สหายของผูนพิ นธทนี่ ํา
ตํานานเรื่ องนี้มาเลาใหฟง เดินทางไปจังหวัดระยอง โดยมี
เจาหนาทีร่ ะบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข รวมเดินทางไป
สอบสวนโรคดวย แตกไ็ มไดรายงานเรือ่ งราวเอาไว ผูนพิ นธจงึ
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ไดโทรศัพทไปหาทานอาจารยเหลือพรฯใหบนั ทึกสัน้ ๆ จาก
ความทรงจํา ทานก็ดําเนินการให จึงขอบคุณไว ณ ที่นี้และ
ขอนําบันทึกสัน้ ๆ ของอาจารยเหลือพรฯ มานําเสนอเอาไวดงั นี้
ตะกัว่ จากหมอแบตเตอรี่ จ.ระยอง
เมือ่ ๒๐ ปกอ นมีชาวบานทีจ่ งั หวัดระยองในครอบครัว
เดียวกัน ๔ คน ซึง่ ปกติเปนคนแข็งแรงทยอยกันเสียชีวติ โดยมี
การเพอ (Hallucination) แลวชักหมดสติกอ นเสียชีวติ ชาวบาน
เชือ่ กันวาผีเขา มีเด็ก ๒คน ในครอบครัวนีถ้ กู สงมายังโรงพยาบาล
ศิรริ าช ภาควิชากุมาร พบวา เปน Lead Encephalopathyทีมแพทย
จากศิริราชไดออกไปดูพื้นที่พรอมอาจารยนายแพทยประยูร
กุนาศล ซึ่งตองการสอบสวนทางระบาดวิทยา วาเกิดขึ้นได
อยางไร พบวาบริเวณหมูบานนี้อยูหางจากตัวจังหวัดระยอง
เพียง ๑ กิโลเมตร สารตะกัว่ พบไดสงู มากในบอน้าํ ๑ ใน๓ บอ
ทีม่ ใี นหมูบา นนัน้ ครอบครัวทีเ่ สีย ชีวติ อยูบา นทีต่ ดิ กับบอน้าํ นี้
จากการขอใหกรมทรัพยากรธรณีชวยดูแหลงตะกั่ว พบวา
บริเวณนัน้ มีสารแหลงตะกัว่ เพราะเปนทีท่ งิ้ แบตเตอรีร่ ถยนต
เก า ซึ่ ง ตอมาได ถมดิ นทั บ ตะกั่ วจากหมอแบตเตอรี่ คงจะ
รั่วไหลออกมา และเขาไปในบอน้ําที่ใชบริโภคกัน และเปน
น้ําที่มรี สอรอย ชาวบานก็นยิ มมาตักไปดืม่ ไปใช จึงพลอยได
สารตะกัว่ แถม การทีไ่ ดรับตะกัว่ เขาไปจํานวนมาก ทําใหเกิด
ภาวะ Acute Lead Encephalopathy มีอนั ตรายถึงแกชวี ติ ได
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ตํานานเรือ่ งเหมืองคลิตี้
เหยือ่ สารตะกัว่ ชนะคดีเหมืองคลิตี้

๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ ไปทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี วันนีม้ ี
การอานคําพิพากษาศาลอุทธรณ คดีชาวบานเหยื่อสารตะกั่ว
เหมืองคลิตี้ฟองบริษัทโรงแตงแร ปลอยสารพิษลงสูลําหวย
ทําใหชาวบานปวยเรือ้ รัง โดยพิพากษาใหฝา ยชาวบานชนะคดี
ใหบริษทั ตองชดใชเงินคืนความสูญเสีย ๒๙ ลานบาท.สํานักขาวไทย

ปญหาตะกัว่ ทีห่ ว ยคลิตี้
เหตุการณปญ
 หาการปนเปอ นของแรตะกัว่ ในลําหวย
คลิตี้ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีในป พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งเปนปญหาที่เกิดจากการรั่วไหลของหางแรจากบอกักเก็บ
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ตะกอนกากแรของโรงแตงแรคลิตบี้ ริษทั ตะกัว่ คอนเซนเตรทส
(ประเทศไทย) จํากัด ที่ รับแรดิบมาจากเหมืองหาบบริเวณ
แหลงแรบองามและไดสงผลกระทบตอประชาชนในหมูบา น
คลิตลี้ างนํามาซึง่ คําถามมากมายเกีย่ วกับผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนทีอ่ าศัยรอบบริเวณเหมืองแรตะกัว่ และ
โรงแตงแรวาตะกั่วเหลานี้ มีผลตอสุขภาพของประชาชนใน
พืน้ ทีอ่ ยางไร ปริมาณตะกัว่ ทีป่ ระชาชนไดรบั โอกาสของการรับ
สัมผัสตะกัว่ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่มตี อสุขภาพ
ความเสีย่ งตอการไดรบั ตะกัว่ ถาจะอาศัยอยูในบริเวณนีต้ อ ไป
ผูที่ เกี่ ย วข องจะมี บ ทบาทอย างไรที่ จะชวยกั นแกไขปญหา
ดังกลาว และจะมีมาตรการแกไขที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอยางไร
สารตะกั่ ว ที่ ใ ช เ ป น ส ว นผสมในผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ
ปนเปอนอยูต ามธรรมชาติ หรือเปนฝุนไอจากกระบวนการ
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ผลิตมีโอกาสเขาสูรา งกายได ๓ ทาง คือ ทางผิวหนัง ทางปาก
และทางเดินหายใจ โดยมีอตั ราการดูดซึมทีแ่ ตกตางกันจากการ
ตรวจวัดระดับตะกั่วที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอมตามจุดตาง ๆ
ตามเสนทางทีล่ าํ หวยคลิตไี้ หลผาน ไดแก ในลําน้าํ ตะกอนธารน้าํ
สัตวน้ํา พบวามีปริมาณทีส่ งู เกินคามาตรฐานมากและในพืชที่
ปลูกบริเวณลําหวยคลิตี้ พบการปนเปอ นตะกัว่ ในพืชบางชนิด
ทีส่ งู เกินคามาตรฐาน การสํารวจการปนเปอ นบริเวณจุดตรวจวัด
หมูบานคลิตี้ลางนี้พบวามีระดับตะกั่วในสิ่งแวดลอมเกินคา
มาตรฐาน เมือ่ เปรียบเทียบผลการตรวจระดับตะกัว่ ในหมูบา น
คลิตลี้ า งกับหมูบา นขางเคียงอีก ๖ หมูบา น ทีม่ ไิ ดอยูทา ยน้าํ ของ
ลําหวยคลิตี้ แตเปนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งตอตะกัว่ ในสิง่ แวดลอม
ธรรมชาติ ไดแก หมูบ านคลิตี้บ น หวยเสือ ทุง นางครวญ
เกริงกะเวีย ทาดินแดง และทิพเุ ย พบวา ระดับตะกัว่ ทีป่ นเปอ น
ในดิ น พื ช ผั ก มี ร ะดั บ ตะกั่ ว สู ง เกิ น ค า มาตรฐานมากใน
หมูบานคลิตี้บนและหวยเสือและพบการปนเปอนของตะกั่ว
ในสั ตวน้ําสู งเกิ นคามาตรฐานเพี ยงพื้ นที่ เดี ยว คื อหมูบาน
ทิพเุ ย
เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาแร ต ะกั่ ว เข า ส ูร  า งกายสํ า หรั บ
ประชาชนในหมูบานคลิตี้ลางที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
ปญหาแรตะกัว่ ปนเปอ นในลําหวยคลิตี้ จากเหตุการณรวั่ ไหล
ของหางแรจากโรงแตงแรของบริษัทตะกั่ว คอนเซนเตรทส
(ประเทศไทย) จํากัดและประชาชนในหมูบา นอืน่ อีก ๖ หมูบา น
ทีอ่ าศัยอยูในพืน้ ทีท่ สี่ ภาพแวดลอมมีแรตะกัว่ ปนเปอ นเชนกัน
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ปายประกาศ งด! บริโภคน้ํา
และงดกินปลาและสัตวน้ํา
ในลําหวยคลิตี้ ชั่วคราว

จึงควรมีการดําเนินมาตรการแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ
จากการปนเปอนแรตะกั่วในระยะสั้น ประกอบดวย ๑) การ
ควบคุมความเสีย่ งเพือ่ ไมใหการปนเปอ นแพรกระจายออกไป
๒) การลดความเสี่ยงโดยการลดการสัมผัสสิ่งแวดลอมที่มี
การปนเป อนแรตะกั่ วโดยการปฏิ บั ติตนใหถูกสุขลักษณะ
๓) การใหการรักษาแกผูไดรบั ตะกัว่ ปนเปอ นในเลือดในระดับ
ทีเ่ สีย่ งตอการเกิดปญหาสุขภาพ และ ๔) การประชาสัมพันธให
ขอมูลถึงความเสี่ยงเพื่อใหประชาชนเขาใจสภาพปญหาและ
ระดั บ ความเสี่ ย งอย า งถู ก ต อ งสวนมาตรการ ในระยะยาว
ประกอบดวย ๑) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพเพือ่ ทราบ
ขนาดของผลกระทบ ๒) การเฝาระวังโดยการเก็บตัวอยางใน
บริ เวณเสี่ ย งมาวิ เคราะห ก ารปนเป อนตะกั่ วอย า งต อ เนื่ อง
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๓) การตรวจสุขภาพของประชาชนทีอ่ าศัยในบริเวณพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
อยางตอเนือ่ งและ ๔) การประชาสัมพันธใหขอ มูลถึงความเสีย่ ง
เพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนในการรับรูความเสี่ยงและ
นําไปสูการปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมในการ จัดการความเสีย่ ง
ในสวนของการประเมินความเสียหายดานสุขภาพ
ที่เปนผลสืบเนื่องจากการทําเหมืองแรนั้นสามารถกระทําได
สองวิธี ไดแก การประเมินความเสียหายจากคาใชจา ยดานการ
รักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือการประเมินจากความเต็มใจจะ
จายเพือ่ การรักษาพยาบาล เนือ่ งจากความเสียหายดานสุขภาพ
จากการเจ็บปวยในบางสถานการณไมสามารถศึกษาไดจากคาใชจา ย
จริงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ อาจเปนเพราะเหตุผลหลายประการ อาทิ การ
ไมมี สถานพยาบาลเอกชนใหบริการในพื้ นที่ ทําใหไมเกิด
กระแสเงินไหลเวียนตามมูลคาที่ควรเกิดขึ้นจริงดังเชนกรณี
ปญหาแรตะกัว่ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี เปนตน
ดวยเหตุนกี้ ารศึกษาจึงเลือกใชวธิ กี ารประเมินมูลคาจาก
การวัดความเต็มใจจะจายในการรักษาพยาบาลของประชาชน
หรือทีเ่ รียกวา Contingent Valuation Method(CVM)วิธกี ารนีเ้ ปน
การคํานวณมู ลคาความเสียหายโดยการสัมภาษณผูที่ ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงวามีทัศนคติอยางไรหลังจากที่ไดทราบวา
เกิ ดป ญหาตะกั่ วในสภาพแวดล อม เพื่ อศึ ก ษามูลคา ความ
เสียหายนัน้ มักมีการตัง้ คําถามในรูปของ “ความเต็มใจทีจ่ ะจาย”
(Willingness-To-Pay)โดยระดับความเต็มใจจะจายที่ผูปวย
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ตอบนัน้ จะสะทอนระดับความสําคัญของปญหาทีเ่ กิดขึน้ เสมือน
วาหากมีการใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนใน
พืน้ ทีจ่ ริงประชาชนเหลานัน้ พรอมจะเสียคาใชจา ยมากสุดเทาไร
เพื่อปองกันการเจ็บปวยครั้งนี้ มูลคาความเต็มใจจะจายนี้เอง
จึงสามารถนํามาใชในการศึกษาความเสียหายดานสุขภาพได
ผลการศึกษา พบวา ระดับความเสียหายดานสุขภาพ
ที่ เกิดขึ้นเพราะการรั่ วไหลของกากแรตะกั่วสูลําหวยคลิตี้มี
มูลคา ๑๓.๐๑ ลานบาท โดยที่มูลคาความเสียหายที่เหลืออีก
๔๘.๘๐ ลานบาท เปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น
เมื่อนํามูลคาความเสียหาย จากเหมืองแรที่เกิดขึ้นตั้งเปนเงิน
ประกันความเสียหายดานสิง่ แวดลอมกับผูประกอบการเหมืองแร
โดยคาใชจา ยทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงตอผูประกอบการ คือ คาเสียโอกาส
ของเงินประกันจํานวนนี้ ซึง่ ถาใชอัตราคิดลดทีแ่ ทจริงเทากับ
รอยละ ๕ พบวา คาเสี ยโอกาสหรือคาดอกเบี้ยที่แทจริงที่
ผูประกอบการตองสูญเสียไปคิดเปนมูลคาปจจุบนั ตลอด ๒๕
ปเทากับ ๙.๑๗ลานบาท ซึง่ เปนตนทุนความเสียหายดานสุขภาพ
รวมของเหมืองบองาม ๒.๑๔ ลานบาท และเหมืองสองทอ
บอใหญ-บอนอย ๗.๐๓ลานบาท มูลคาทัง้ สองนีจ้ ะนําไปใชเปน
มูลคาความเสียหายดานสุขภาพของโครงการ
อ านเนื้อหาทั้งหมด
(ที่ มา: กรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการ
เหมื องแร ๒๕๔๖. บทสรุป สําหรับ ผูบ ริหาร: การจัดทําแผนแมบ ททางดาน
เศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอมและการฟน ฟูพนื้ ทีท่ าํ เหมืองเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรธรณีใน
เขตเศรษฐกิจแรตะกัว่ จังหวัดกาญจนบุรี. กระทรวงอุตสาหกรรม.)
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ทําบุญไมไดบญ
ุ กลับไดโทษ

เชาบานใหอยูฟรีๆ ยังโดนคนจรจัดฟองเรียกคาเสียหาย
หนังสือพิมพ นวิ ยอรค เดลีนวิ ส ประจําวันที่ ๖ มิถนุ ายน
๒๕๕๐รายงานขาววาศาลสูงแหงบรูคลีนไดตดั สินใหครอบครัว
สก็อตแหงบรูคลีน นครนิวยอรคใหไดรบั เงินคาเสียหายจํานวน
มหาศาลถึ ง ๑๒.๗๕ ลานเหรียญสหรัฐจากทางการนครฯ
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หรือถาคิดเปนเงินไทยในอัตราเหรียญละ ๓๐ บาทก็จะตกเปน
เงินสูงถึง ๓๘๒.๕ ลานบาททีเดียว นับวาเปนจํานวนทีส่ งู เปน
ประวัตกิ ารณทนี่ ครนิวยอรคไดเคยจายเงินคาเสียหายทีผ่ า นมา
ครอบครัวผูเสียหายหรือโจทกมีเด็กอยูในครอบครัว ๑๙ คน
ที่ไดรับผลกระทบจากการบริโภคสารตะกั่วมาเปนเวลานาน
ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๓๗ ทีไ่ ดอาศัยอยูใน
บานทีน่ ครนิวยอรคเชา จัดใหเปนทีพ่ กั พิงของครอบครัวนี้
โจทกฟองวา ทางการบริษัทที่ดูแลจัดการอาคารฯ
ไดละเลยทีจ่ ดั การแกไขปรับปรุงหองพัก Brooklyn Arms Welfare
Hotel ใน Fort Greene ทีท่ างการไดจดั ใหครอบครัวนีไ้ ปพํานัก
อยูที่ นั่นเพราะเหตุ ที่ เปนครอบครัวจรจัดไมมีบานพักอาศัย
หองพักเปนหองสมัยเกา ใชสีที่มสี ารตะกัว่ ผสมทาผนัง มักมี
เศษสีท าผนังที่ร วงหลนลงมาอยูเ สมอ ครอบครัวสก็อตได
รองเรียนตอนครฯ ในฐานะผูเชาอาคารใหครอบครัวจรจัดอาศัย
อยูถงึ ๒๕๘ ครอบครัว และรองเรียนบริษทั ผูจดั การดูแลอาคาร
เพือ่ ขอใหปรับปรุงแกไขเสมอมาหลายครัง้ แตก็ละเลยไมได
รับการเอาใจไส ทําใหเด็กๆ และผูใหญในครอบครัวนีบ้ ริโภค
สิง่ ของทีม่ สี ารตะกัว่ ปนเปอ นอยูนานถึง ๑๓ ป เงินคาเสียหาย
จํานวนมหาศาลนี้ นครนิวยอรคและบริษทั ผูจดั การดูแลอาคาร
ไดเปนผูรว มกันจาย
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จีนยายเมืองหนีเหมือง
จีนลาหลังไทย มีหมูบา นตะกัว่ ชากวาประเทศไทยตัง้
รวม๕๐ป
ประเทศไทยมีหมูบา นตะกัว่ ตัง้ แตป พ.ศ.สองพันหารอย
เศษๆ
จีนยายหมูบา นหนีโรงงานหลอมตะกัว่
สํานักขาวรอยเตอรเปดเผยวา หนังสือพิมพจีนพิมพ
เปนภาษาอังกฤษชือ่ China Dailyรายงานขาวเมือ่ วันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๒ วา ทางการจีนไดอพยพประชาชน ๑๕,๐๐๐ คน ออก
จากเมืองๆ หนึ่งที่อยูใกลกับโรงงานหลอมตะกั่ว ซึ่งทางการ
ไดตรวจพบวามีเด็กกวา ๑,๐๐๐ คน ในเมืองนั้นมีระดับสาร
ตะกั่ วเกิ นปริ ม าณที่ กําหนด เมื องดั ง กล าวชื่ อเมืองจิหยวน
(Jiyuan) เปนทีต่ งั้ ของโรงงานของบริษทั ยูกวง ทองและตะกัว่
(Yuguang Gold and Lead)โดยบริษทั จะเปนผูรบั ผิดชอบทัง้ หมด
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รอนทองไดทองไมเทาหนวดกุง
แตไดสารตะกัว่ มีคา มากกวา ๓๐๐ ชีวติ
เมือ่ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีขาวจาก ซีเอ็นเอ็นวา
ไดทราบจากองคการแพทยไรพรมแดนวามีเด็ กในประเทศ
ไนจีเรียเสียชีวติ จากพิษสารตะกัว่ มากกวา ๔๐๐คนแลว
องคการอนามัยโลกและทางการสาธารณสุขไดเขาไป
ทําการสอบสวน พบวา มีเด็กทีไ่ ดรบั สารตะกัว่ แลวเกิดพิษใน
ประเทศนัน้ ถึง ๑๘๐ หมูบา น ซึง่ มีประชากรทัง้ เด็กและผูใหญ
อยูเปนจํานวนมากถึง ๓ หมืน่ คน ทีไ่ ดรบั ผลกระทบ เหตุเกิดจาก
การที่ประชาชนที่นั่นมีอาชีพแกจนดวยการรอนทองจากกาก
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สินแรที่เหมืองทิ้งแลว แตชาวบานก็ไปพยายามคุยนําไปรอน
หาทองซึ่งมีหลงเหลืออยูบางเปนจํานวนเล็กนอย กอนรอน
จะนําเอาสินแรไปทุบใหละเอียด ตากใหแหง ในกระบวนการนี้
จะมีฝุนละอองซึ่งมีสารตะกั่วปะปนฟุงกระจายไปทั่วหมูบาน
ในบานก็เต็มไปดวยฝุนเหลานี้เต็มไปหมด ชาวบานไมใคร
จะพอใจและตอตาน เพราะเกรงวาทางการจะหามชาวบานทํา
อาชีพรอนทองอีกตอไป ทางการตองเขาไปชวยทําความสะอาด
ขจัดฝุน คัดกรองหาผูปว ยและนําไปรักษาใหยาโดยดวน

วิถไี ทยก็อาจไดรบั สารตะกัว่

ผมอยากจะขอนําทานผูอา นกลับไปรําลึกถึงวิถชี วี ติ แบบ
ไทยๆ เมือ่ หา-หกสิบปกอ นดูบา ง
ในกรุงเทพ ธนบุ รี ซึ่งตอมาก็เรียกชื่อเปนกรุงเทพ
มหานคร และหัวเมืองระดับจังหวัด จะมีสถานทีใ่ หผูค นไดนงั่
สนทนาวิพากย วิจารณ กันใหเอ็นจอยปาก สําหรับสถานที่
พบปะกันนั้น ถาเปนขาราชการก็มักจะมีสโมสรขาราชการ
ทีท่ างการจัดเอาไวใหสงั สรรคและดําเนินการดานกิจกรรมกีฬา
ทีเ่ ลนกันประจําก็คอื บิลเลียดและกีฬาบัตร นัดกันดืม่ นัดกันกิน
มีทั้งซ็อรฟดริงค และเหลา เบียร กับแกลมอาหารคาวหวาน
แลวแตทางสวัสดิการจัดเอาไวบริการ สวนมากก็จะชุมนุมกัน
ตอนเย็ นๆ ค่ําๆ บางทานก็รับประทานอาหารเย็นเสียที่ นั่น
กวาจะถึงบานก็ยามดึก ตอนเชาจะมีบริการก็เฉพาะบางหนวยงาน
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สวนชาวบาน ก็มักจะไปชุมนุมกันแตเชาที่รานกาแฟ ตาม
ตลาดหรือปากซอยใหญๆ มักจะมีอาโกไปเปดรานกาแฟเอาไว
บริการเรียกกันวา “สภากาแฟ” ตัง้ แตเชาตรู สมาชิกสภากาแฟ
ก็จะปนจักรยาน หรือเดินออกมาที่ปากซอยสั่งกาแฟ ไขลวก
ปาทองโก โจกแลวแตชอบ บางทานก็ไมออกจากบาน ใหเด็ก
ในบานออกมาซื้อหนังสือพิมพ กาแฟชงใสกระปองนมขน
ตราหมี ปาทองโกใสถงุ กระดาษกลับไปบริการเจานายในบาน
ถาจะซื้ อโจก ก็ ตองเอาภาชนะติดออกมาดวยเพราะยังไมมี
ถุงพลาสติกถุงรอนถุงเย็นใชกัน เชาๆสวนมากหัวขอวิพากย
มักจะเปนกีฬามวยเสียเปนสวนมาก นักมวยทีข่ นึ้ โตะกาแฟก็เชน
คุณจําเริญ ทรงกิตรัตน โผน กิ่งเพชร สุข ปราสาทหินพิมาย
ชาติชาย เชี่ยวนอย ตามยุคตามสมัย นอกจากนั้นก็เปนเรื่อง
สัพเพเหระ ตอนทีค่ ณ
ุ มิตร ชัยบัญชาไดรบั อุบตั เิ หตุ คุยกันได
เปนเดือนๆ เลาเปนฉากๆ ราวกับวาอยูในเหตุการณทกุ คน เปนตน
สําหรับเรื่องฟุตบอล เรื่องกอลฟอยางทุกวันนี้ยังไมใครจะมี
เพราะสมัยโนนยังไมมีทีวีถายทอดสด เรื่องขาวการเมืองก็มี
เขาสูวงสนทนาบาง มีฮอ ทเปนพักๆ เพราะขาวการเมืองหลาย
คนในวงสนทนก็มกั จะมีหนังสือพิมพรายวันฉบับเชาติดมือมา
สมัยโนนหนังสือพิมพติดตลาดก็ไดแก สยามรัฐ พิมพไทย
สยามนิกร เปนตน ไทยรัฐ เดลินวิ ส บานเมือง เกิดตามมาทีหลัง
ทีร่ า นโกมักจะไมใครมหี นังสือพิมพรายวันไวบริการ สวนระดับ
ไฮโซ ท านก็มีสปอรตคลั บ มี สโมสรโปโล ราชตฤณนามั ย
สโมสรเปนทีช่ มุ นุม
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สําหรับคุณแมบาน มีความนิยมทํางานนอกบานนอย
เพราะสถานทีต่ า งๆ สมัยโนน ก็จะเนนในการใชผูช ายมากกวา
ทํางานหนักไดมากกวา คุณสุภาพสตรีมกั จะมีอาชีพครูเสียมาก
ตามห างใหญ ๆ ก็ จะรั บ สุ ภาพสตรีไปเปนเลขานุการบาง
นักบัญชีบาง แตกไ็ มไดมตี ําแหนงที่ดี ๆ มากนัก คุณแมบาน
สวนใหญจงึ อยูกบั เหยาเฝากับเรือน ถาเปนระดับไฮโซ ทานก็
ดูแลความเรียบรอยในบาน ควบคุมดูแลสมาชิกในครอบครัวบาง
ดูแลสวนดอกไมประดับ หรือไมก็นัดพบปะกับเพื่อนฝูงตาม
บานโนนบานนี้หมุนเวียนกันไป คุณผูหญิงวัยเลยกลางคน
ไปแลว หลายทานมักจะเปนนักปกษานิยมคือติดฝูงนกกระจอก
(หรือวงไพนกกระจอก) สําหรับระดับชาวบาน ก็ตองหางาน
อดิเรกที่จะพอมีรายไดเพิ่มชวยครอบครัวตามแตจะถนัด เชน
เย็บปกถักรอย หลาย ๆ บาน สมาชิกในครอบครัว จะชวยกันตัด
กระดาษหนังสือพิมพเกาๆ เอาไปพับทาแปงเปยกทําเปนถุง
เอาไปขายทีต่ ลาดก็พอไดคา กับขาวบาง
เวลาไปจายตลาดที่ตลาดสด แมคาก็จะเอาอาหารที่
สดๆ เปยกๆ หรือมันๆ หอใบตองเสียกอนแลวจึงใสถงุ กระดาษ
สง ใหลูก คา บางเจ าก็ไม ไดหอใบตองเสียกอนใสบรรจุถุง
กระดาษหนังสือพิมพในสภาพที่ยังเปยกยังแฉะ ปาทองโกที่
รานรถเข็นทอดขายขางบาทวิถีหรือที่ซื้อจากรานอาโก หรือ
กลวยแขกซือ้ จากรานหองแถว หรือเจาทีท่ อดขายตามปากซอย
หรือตามขางถนน ก็ใสถุงกระดาษหนังสือพิมพทั้ง ๆ ที่ยังมี
น้ํามันหมูทใี่ ชทอดติดอยูบางเหมือนกัน อันตรายทีจ่ ะเกิดก็อยู
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ทีค่ วามเปยกชืน้ และความมันนีเ่ องทีจ่ ะไปละลายเอาสารพิษออก
มาจากหมึกพิมพ มาปนเปอ นในอาหาร โดยทีผ่ ูบ ริโภคไมรูต วั
ทีเ่ ลามาถึงตรงนี้ อยากจะนําทานไปสูเรือ่ งราวทีช่ าวบาน
จะไดรับสารพิษจากกระดาษหนังสือพิมพ ซึง่ เปนสารพิษทีม่ ี
ความสําคัญ คือสารตะกัว่ มาเลาสูกนั ฟง
ผูนพิ นธลองกลับไปคนเอกสารเกา ๆ ทีเ่ คยมีผูร ายงาน
การวิจัยเกี่ยวกับสารตะกั่วในกระดาษหนังสือพิมพ โชคดีที่
นักปฏิบตั ิ “หา ส.” ยังไมไดเอาของผูนพิ นธไปแปลงสภาพให
เปนขยะ เพราะสมัยทีท่ กุ คนตัง้ หนาตัง้ ตาทําลายเอกสารทีเ่ รียก
กันวาทํากิจกรรม “หา ส.” โดยทีค่ นงานทีก่ าํ ลังนําเอกสารไป
ทําลายนั้น ไมรูเรื่อง ไมรูราวอะไรทั้งนั้น ทิ้งเปนอยางเดียว
คนที่เปนเจาของเอกสาร หรือเจาหนาที่ที่พอจะรูเรื่องก็ไมได
สนใจ ดวยเหตุนี้ ผูนิพนธปดปาย ไวที่หนาหองผูนิพนธวา
“หา ส.เทากับ หามเสือก”
ดวยเหตุนเี้ อง เอกสารเกา ๆ บางอยางจึงไมถกู นําไป
ทิง้ ขยะ ยังอยูคูก บั ความชราของผูนพิ นธเอง
เอกสารทีผ่ ูน พิ นธไปคุยพบเปนบทความทางวิชาการชือ่
เรือ่ ง “อันตรายจากกระดาษหนังสือพิมพ” ผูนพิ นธคอื ผูรายงาน
คือ คุณนวลศรี ทยาพัชรา ตีพมิ พใน วารสารเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๒๑ปที่ ๘ ฉบับที่ ๗ เมษายน
๒๕๒๓ หนา ๓๑-๓๓ ผูนพิ นธจงึ คัดลอกบางสวนมานําเสนอ
ดังนี้
“เปนทีป่ ระจักษชดั แลววา อันตรายทีค่ นทัว่ ๆ ไป โดย
เฉพาะเด็ก ๆ จะไดรบั จากสารเปนพิษจําพวกโลหะหนัก (Heavy
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metals) โดยเฉพาะสารตะกัว่ นัน้ มิไดจาํ กัดทีม่ าแตเพียงมาจากสี
ทาบานเทานัน้ สารเปนพิษหลายชนิดพบไดในฝุนละอองจาก
อาคารบานเรือน จากพืน้ ผิวถนน และจากสิง่ แวดลอมรอบ ๆ
ตัวเราเอง เมือ่ เร็ว ๆ นีจ้ ากการคนควาวิจยั ในสหรัฐอเมริกาได
พบแหลงทีม่ าของสารตะกัว่ อยางไมคาดฝน ในสิง่ พิมพตา ง ๆ
ทีไ่ ด ออกจําหนายจายแจกไปทัว่ โดยเฉพาะในสิง่ พิมพประเภท
หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห หรือรายปกษ ฯลฯ นักวิทยา
ศาสตรจากสถาบันควบคุมสุขภาพสิง่ แวดลอมของสหรัฐอเมริกา
จึ งไดทําการศึกษาอยางจริงจัง โดยออกสํารวจเก็บตัวอยาง
หนังสือพิมพทอี่ อกจําหนายประจําวัน ๒ ฉบับ เปนเวลานาน
๒ สัปดาห มาทําการตรวจวิเคราะหดว ยวิธที างเคมี และยังได
เก็บตัวอยางหมึกพิมพทใี่ ชพมิ พหนังสือพิมพดงั กลาวมาตรวจ
วิเคราะหควบคูไปดวย ซึง่ ปรากฏผลดังนีค้ อื
ตารางที่ ๑ ปริมาณสารเปนพิษในหมึกพิมพเปน part per million (ppm) (ม.ก./ก.ก.)
(หมายถึง สวนตอลานสวน)
สีของหมึกพิมพ
หมึกสีแดง (น.ส.พ. ฉบับที่ ๑)
หมึกสีน้ําเงิน (น.ส.พ. ฉบับที่ ๑)
หมึกสีน้ําเงิน (น.ส.พ. ฉบับที่ ๒)
หมึกสีแดงเขม (น.ส.พ. ฉบับที่ ๒)
หมึกสีแดงปานกลาง (น.ส.พ. ฉบับที่ ๒)
หมึกสีแดงออน (น.ส.พ. ฉบับที่ ๒)
หมึกสีน้ําเงินธงชาติ (น.ส.พ. ฉบับที่ ๒)

สารตะกั่วที่พบ
ppm (ม.ก./ก.ก.)
๒๐,๐๐๐
๑๓๐
๑๙,๐๐๐
๙๐๐
๑๗๐
-
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๓๐๐
๑๙๐
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ตารางที่ ๒ ปริมาณสารเปนพิษในกระดาษหนังสือพิมพที่สุมตัวยอยางมาวิเคราะหเปน
ppm (ม.ก./ก.ก.)
อันดับ

ชนิด

๑. กระดาษหนังสือพิมพเปลา
๒. คอลัมนปกติ (ดํา, ขาว)
๓. คอลัมนที่มีตัวพิมพสีแดง (ฉบับที่ ๑)
๔. คอลัมนการตูนวันอาทิตย (ฉบับที่ ๑ )
๕. คอลัมนที่มีตัวพิมพสีมวง (ฉบับที่ ๑)
๖. คอลัมนที่มีตัวพิมพสีแดง (ฉบับที่ ๒)
๗. คอลัมนสําหรับครอบครัว (ฉบับที่ ๒)
๘. คอลัมนสําหรับครอบครัว (ฉบับที่ ๒)
๙. คอลัมนสําหรับครอบครัว (ฉบับที่ ๒)
๑๐. กระดาษเช็ดมือ (ทําจากหนังสือพิมพเกา)

สารตะกั่วที่พบ
ppm (ม.ก./ก.ก.)

สารโครเมี่ยม
ppm (ม.ก./ก.ก.)

๕
๕
๒๔๐
๔๓๐
๑๐๐
๖๐
๕๗๐
๑๐๐๐
๗๒๐
๑๕๐

๑
๒
๖๐
๘๗
๓๐
๑๐
๑๕๐
๒๕๐
๑๗๐
๖๐

จากตารางทัง้ สองนี้ จะเห็นไดวา กระดาษหนังสือพิมพ
นั้ นมี อั นตรายแอบแฝงอยู ถึ ง แม ว า การวิ เคราะห ดัง กล า ว
จะไดทาํ ขึน้ ในตางประเทศก็ตาม สําหรับกระดาษหนังสือพิมพ
ไทย ก็คงจะพบสารเปนพิษชนิดตะกัว่ และโครเมีย่ มในปริมาณ
ใกลเคียงกันอยางแนนอน เพราะวิธกี ารผลิตและทําหนังสือพิมพ
เราใชวิธีเดียวกับของเขา เมื่อเปนเชนนี้กระดาษหนังสือพิมพ
ทีถ่ กู นํามาใชหอ ของทัง้ ของใชและของกินก็จะทําใหเกิดอันตรายได
โดยสารเปนพิษตะกั่วและโครเมี่ยมที่ติดมาจากกระดาษและ
หมึ ก พิ ม พ จะหลุ ดเข า ไปปะปนในของใชของกิ นเหลานั้ น
และเขาสูรา งกายเราได
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สารทั้งสองตัวนี้มีอันตรายมากโดยฉพาะตะกั่ว ถามี
ปริมาณสูงจะทําใหเกิดอันตรายอาการรุนแรงถึงชีวิตได ถามี
ปริ มาณต่ํา อาจจะสะสมและเกิดอาการเรื้อรังบั่นทอนชีวิต
และสุขภาพอยางยิง่ อันตรายเชนนีเ้ ปนทีน่ า วิตกยิง่ นัก โดยเฉพาะ
เด็กเล็ก ๆ ชอบเลนกระดาษหนังสือพิมพ ถา เปนเด็กทารกอาจควา
เอากระดาษหนังสือพิมพมาใสปาก โดยผูเลีย้ งไมทนั เอาใจใส
หรือนึกวาไมเปนอันตราย สารมีพษิ ก็จะเขาสูรางกายและเปน
อันตรายแกเด็กได เมื่อทราบเชนนี้แลวเราจําเปนจะตองให
ความระมัดระวังใหมาก ๆ ตลอดจนควรจะมีมาตรการในการ
ปองกันมิใหนาํ กระดาษหนังสือพิมพมาใชในกิจการอืน่ ๆ เปน
อันขาด และควรจะไดมีการคิดคนหาทางลดอันตรายจากสาร
มีพิษปะปน โดยขอความรวมมือจากวงการหนังสือพิมพให
พยายามใชกระดาษและสีหมึกพิมพทปี่ ลอดภัย เพราะสีบางสี
เชนสีเหลื องพบวามีสารเปนพิษดังกลาวปะปนอยูนอยมาก
ตรงกันขามกับสีจาํ พวกสีแดงซึง่ พบวามีสารมีพษิ ในปริมาณสูง
ควรจะไดหาทางใชสที เี่ ปนอันตรายใหนอยลงเพือ่ ใหเกิดความ
ปลอดภัยแกชวี ติ และสุขภาพของประชาชนโดยทัว่ ไป”
จากบทความนี้ ผูนพิ นธยังไมทราบขอมูลเบื้องลึกวา
จาก พ.ศ. ๒๕๒๑ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ เขามีวิวัฒนาการ
เปลีย่ นแปลงกรรมวิธใี หม ๆ ในการผลิตหมึกพิมพประการใดบาง
ยังมีสารตะกัว่ อยูในหมึกพิมพในปริมาณเหมือนเดิมหรือนอยลง
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แตเขาใจวาคงไมมากขึน้ แตอยางไรก็ตาม ใครจะขอเตือนให
ระมัดระวังกันเอาไว สังวรกันเอาไวกอน ถาหาตัวเลขที่เปน
ปจจุบนั กวานีจ้ ะไดนาํ มาเลากันอีกที
แหลงที่พวกเราจะไดรับสารตะกั่วในชีวิตประจําวัน
โดยเฉพาะประชาชนในเมืองใหญ มียวดยานพาหนะ รถยนต
จํานวนมาก มีการจราจรคับคัง่ ในชวงเวลาหนึง่ น้าํ มันเบ็นซิน
ที่ใชในรถยนต จะเติมสารกันเครื่องยนตน็อค ทําใหวิ่งเรียบ
และมีกําลังสูง เขาผสมสารตะกัว่ ไปดวย สารตะกั่วที่เผาไหม
ไมหมดจึงออกมาสูสงิ่ แวดลอม ออกมาทางทอไอเสีย ประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูบริเวณทีม่ กี ารจราจรติดขัด เด็กนักเรียนทีม่ โี รงเรียน
อยูในทีจ่ ราจรแออัด และโดยเฉพาะเจาหนาทีต่ ํารวจทีอ่ อกไป
อํานวยความสะดวกตามทองถนน เปนผูที่มีโอกาสจะไดรับ
สารพิษสารตะกั่ว ผูนิพนธไดเคยโทรศัพทไปถามขอมูลจาก
เจาหนาที่ ของกรมควบคุมโรค คุณโฉมศรี ศิรพิ าณิชย ไดกรุณา
คนหามาให เปนผลงานวิจยั จึงขอนํามาลงพิมพเอาไวเผยแพร
ซึง่ ผูนพิ นธขอขอบคุณทัง้ นักวิจยั และคุณโฉมศรีไว ณ ทีน่ ดี้ ว ย
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งานวิจยั สารตะกัว่ ในสิง่ แวดลอมไทย

ระดับตะกัว่ ในเลือดของตํารวจจราจรในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
กอนและหลังนโยบายการใชนา้ํ มันเบนซินไรสารตะกัว่
คณะนักวิจัยไดแก
อนุสรณ อยูเย็น, ศิริวรรณ ลือดัง, ดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล, พรรณทิพย
ตียพันธ และรุงเรือง กิจผาติ
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ถนนติวานนท ๑๑๐๐๐
ชื่อวารสารที่พิมพ
วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย ปที่ ๔๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม
๒๕๔๗.

บทคัดยอ
จากการทีร่ ฐั บาลไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
มลพิษจากสารตะกั่ว และไดยกเลิกการใชน้ํามันเบนซินชนิด
เดิมที่มีตะกั่ว และใหใชน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วทดแทน
มาตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะผูวจิ ยั ไดทาํ การศึกษาระดับตะกัว่
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ในเลือดของประชากรกลุมเสีย่ ง คือ ตํารวจจราจรในกรุงเทพ
มหานครจํานวน ๘๑๐ คน ระหวางวันที่ ๘ ถึง ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๓ โดยวิ ธี Graphite Furnace Atomic Absorption
Spectrometry พบวา คาเฉลีย่ ระดับตะกัว่ ในเลือด เทากับ ๕.๔๙ /
๒.๔๘ไมโครกรัม/เดซิลติ ร และพิจารณาเปรียบเทียบระดับตะกัว่
ในเลือดเฉพาะตัวอยางจากสถานีตาํ รวจนครบาล ๓ แหง ไดแก
สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน ยานนาวา และวัดพระยาไกร
จํานวน ๕๓ คน กับผลวิเคราะหระดับตะกัว่ ในเลือดของตํารวจ
จราจรในพืน้ ทีเ่ ดียวกันซึง่ เคยศึกษามาแลวเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๔
จํานวน ๙๓ คน ทัง้ นีเ้ พือ่ ตองการศึกษาเปรียบเทียบระดับตะกัว่
ในเลือดของตํารวจจราจรกอนและหลังนโยบายการใชน้ํามัน
เบนซินไรสารตะกัว่ พบวาคาเฉลีย่ ระดับตะกัว่ ในเลือดของตํารวจ
จราจรสถานีตาํ รวจนครบาลปทุมวันลดลงจาก ๒๐.๙๔ /๑๐.๘๑
มคก/ดล* เปน ๖.๙๐ / ๒.๕๗ มคก/ดล สถานีตาํ รวจนครบาล
ยานนาวาลดลงจาก๒๔.๘๑ /๔.๔๔มคก/ดล เปน ๕.๑๐/๑.๒๐
มคก/ดล และสถานีตํารวจนครบาลวัดพระยาไกรลดลงจาก
๑๓.๒๒ / ๕.๐๑ มคก/ดล เปน ๗.๓๐ / ๑.๗๐ มคก/ดล โดยทีค่ า
เฉลีย่ ของตํารวจจราจรทัง้ ๓ สถานีตาํ รวจลดลงอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (คาพี เทากับ ๐.๐๑๑, < ๐.๐๐๑และ ๐.๐๔๔ ตามลําดับ)
การลดลงของระดับตะกั่วดังกลาวนาเชื่อวาเกิดจากนโยบาย
การใชนา้ํ มันเบนซินไรสารตะกัว่ แทนน้าํ มันชนิดเดิมทัง้ หมด
*มคก/ดล = ไมโครกรัมตอเดซิลติ ร
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รายงานการศึกษาวิจยั อีกรายงานหนึง่ คือ
การศึกษาแนวโนมระดับตะกั่วในเลือดของตํารวจจราจรและ
เด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานคร หลังจากมีการเริม่ ใชมาตรการ
การใชนา้ํ มันเบนซินไรสารตะกัว่
(Unleaded Gasoline Policy : Health Benefits for School Children
and Traffic Policemen in Bangkok Metropolitan Administration)
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
พันตํารวจเอก แพทยหญิงวนิดา ศศิวิมลกุล
แหลงทุนทีไ่ ดรบั กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลัน่ ปโตรเลียม

งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ปนการศึกษาแบบระบาดวิทยาหาแนวโนม
ของระดับตะกัว่ ในเลือดและผลกระทบทางดานการสูญเสียเชิง
เศรษฐศาสตร ภายหลังจากการประกาศใชมาตรการการใชนา้ํ มัน
เบนซินไรสารตะกัว่ ตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๓๙เปาหมายของการศึกษา
เพือ่ แสดงใหเห็นถึงประโยชนของนโยบายการใชนา้ํ มันเบนซิน
ไร ส ารตะกั่ ว ในด า นสุ ข ภาพและมู ลค าทางเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข
การศึกษานีป้ ระกอบดวยกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ดังนี้
๑. กลุมเด็กนักเรียน เนือ่ งจากเด็กเปนกลุมทีม่ คี วาม
ไวตอการรับสารพิษตางๆ มากกวากลุมผูใหญ และเปนกลุมที่
ไดรบั ผลกระทบจากพิษของตะกัว่ มากทีส่ ดุ โดยพืน้ ทีเ่ ปาหมาย
เปนพืน้ ทีศ่ กึ ษาเดิมในโครงการ “ปญหาตะกัว่ ในบรรยากาศกับ
สถานะสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน” ซึ่งดําเนินการศึกษา
๔๐
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โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ.๒๕๓๖ ไดแก
โรงเรียนวัดแกวแจมฟา โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ โรงเรียนวัด
ตรีทศเทพ โรงเรียนบานลาดพราว โรงเรียนวัดหัวลําโพง และ
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม รวม๖โรงเรียน(จํานวนตัวอยางทัง้ สิน้
๘๕๗ ราย) เนื่องจากปจจัยตางๆ ที่ สําคัญตอการเกิดปญหา
มลพิษจากสารตะกั่วยังไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เชน สถานที่
ตัง้ และสภาพแวดลอมรอบโรงเรียน สภาพการจราจรทีห่ นาแนน
พฤติ ก รรมของเด็ ก นั ก เรี ยน และสถานภาพทางเศรษฐกิ จ
ของครอบครัวของเด็กนักเรียน เปนตน เปนการศึกษาแบบ Cross
Sectional Study
๒. กลุมตํารวจจราจร เปนกลุมทีไ่ ดรบั การสัมผัสกับ
ตะกั่วในบรรยากาศริมถนนที่มีการจราจรคับคั่งเนื่องจากการ
ปฏิบตั หิ นาที่ การเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษากําหนดจากหนวยงานปจจุบนั
(สถานีตํารวจนครบาลตาง ๆ ทัว่ กรุงเทพมหานคร) ทีม่ รี ายชือ่
ตํารวจจราจรทีเ่ คยมีประวัตผิ ลการตรวจหาระดับตะกัว่ ในเลือด
ของพันตํารวจเอก แพทยหญิงวนิดา ศศิวิมลกุล ในปกอน
การยกเลิกใชนา้ํ มันเบนซินไรสารตะกัว่ และเปนตํารวจจราจรที่
ปฏิบัติหนาที่บนทองถนน พื้นที่ศึกษาทั้งหมดเปนพื้นที่ที่มี
การจราจรหนาแนน จํานวนตัวอยางทัง้ สิน้ ๘๑๐ราย ในจํานวนนี้
๔๗๙ ราย เปน ผูที่เคยมีผลของระดับตะกั่วในเลือดกอนการ
ศึกษานี้ การศึกษาในกลุมนีเ้ ปนแบบ Cohort Study และ Cross
Sectional Study
๔๑
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ผลการศึกษา พบวากลุมเด็กนักเรียนซึ่งกรมอนามัย
ไดทาํ การศึกษาในป พ.ศ.๒๕๓๖ มีคา เฉลีย่ ระดับตะกัว่ ในเลือด
สูงกวาในการศึกษานี้ (พ.ศ. ๒๕๓๔) อยางมีนยั สําคัญ โดยมี
คาเฉลี่ย ๘.๕๖ และ ๕.๕๘ ไมโครกรัม/เดซิลิตร ตามลําดับ
ในการศึกษานีก้ ลุมเด็กนักเรียนทีม่ รี ะดับตะกัว่ ในเลือดสูงกวา
ระดับมาตรฐานทีก่ าํ หนด(๑๐ไมโครกรัม/เดซิลติ ร)มีเพียงรอยละ
๒.๗ ในขณะทีใ่ นป พ.ศ. ๒๕๓๖ มีถงึ รอยละ ๒๖ สําหรับกลุม
ตํารวจจราจร มีการสํารวจระดับตะกัว่ ในเลือดในป พ.ศ.๒๕๓๔,
๒๕๓๕, ๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๓๘ พบวามีคา สูงกวาคาเฉลีย่
ในการศึกษานี้ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ๓-๔ เทาตัว โดยในการศึกษานี้
มีคา เฉลีย่ ระดับตะกัว่ ในเลือด ๕.๘๖ ไมโครกรัม/เดซิลติ ร และ
รอยละ๔.๘เปนผูทมี่ รี ะดับตะกัว่ ในเลือดสูงกวา ๑๐ไมโครกรัม/
เดซิลติ ร นอกจากนีย้ งั พบวารอยละ ๙๐ ของตํารวจจราจรทีเ่ คย
มีผลระดับตะกัว่ ในเลือดกอนมีมาตรการการใชน้ํามันเบนซิน
ไรสารตะกั่วมีระดับตะกั่วในเลือดลดลงภายหลังจากเริ่มใช
มาตรการดังกลาว ดังนัน้ จึงสรุปไดวา การเลิกใชนา้ํ มันเบนซิน
ทีม่ สี ารตะกัว่ นําไปสูการลดลงของระดับตะกัว่ ในเลือดในกลุม
ประชากรที่มีความเสี่ยงตอผลกระทบทางสุขภาพ นอกจาก
นี้ยังพบวามีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญทั้งในกลุมเด็กนักเรียน
และตํารวจจราจรทีม่ รี ะดับตะกัว่ ในเลือดสูงกวาระดับมาตรฐาน
คือ การใชสที าบาน โดยพบวาเด็กนักเรียนทีอ่ ยูในครอบครัวทีม่ ี
สมาชิกในบานมีอาชีพทาสี/พนสี มีความเสี่ยงที่จะมีระดับ
๔๒
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ตะกั่ วในเลื อดเกิ นมาตรฐานสู งถึ ง ๙ เทา ของเด็กที่ อยูใ น
ครอบครัวทีไ่ มมสี มาชิกในบานมีอาชีพทาสี/พนสี เชนเดียวกับ
ในกลุมตํารวจจราจร พบวาผูที่ มีการทาสีในหองน้ําหรือมีสี
กะเทาะในบาน มีความเสี่ยงที่จะมีระดับตะกั่วในเลือดเกิน
มาตรฐานสูงถึง ๓ เทา ของกลุมทีไ่ มมปี จ จัยเสีย่ งเหลานี้ ดังนัน้
ตะกัว่ ทีอ่ ยูในสีทาบานจึงเปนแหลงหนึง่ ของพิษตะกัว่ ในประเทศ
ไทย ปจจุบันยังไมมีมาตรการ การจํากัดปริมาณตะกั่วในสี
โดยเฉพาะอย างยิ่งสี น้ํามัน ซึ่งปญหาพิษ ตะกั่วที่ เกิดจากสี
นีม้ คี วามคลายคลึงกับเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
แมวา จะมีนโยบายหามผสมสารตะกัว่ ในสีมาเปนระยะเวลาหลาย
ปแลว แตปญ
 หาทีพ่ บ คือ พิษตะกัว่ จากอาคารทีม่ อี ายุเปนพันป
ซึง่ มีการใชสที มี่ สี ารตะกัว่ ผสมอยู
การประเมินผลบวกตอสุขภาพในรูปของมูลคาทาง
เศรษฐกิจ โดยใชวิธีการเดียวกับการศึกษาในประเทศสหรัฐ
อเมริกา พบวาผลประโยชนที่เกิดจากการใชนโยบายการใช
น้าํ มันไรสารตะกัว่ ในประเทศไทย มีคาถึง ๗ พันลานบาท ใน
ขณะทีค่ า ใชจา ยในการดําเนินนโยบาย (ในทีน่ หี้ มายถึงตนทุน
การลดสารตะกั่วในน้ํามัน) ดังกลาว มีมูลคาประมาณ ๒๐๐
ลานบาท ซึ่งกอใหเกิดมูลคาของผลประโยชนทางสุขภาพ
สูงกวาคาใชจา ยในการดําเนินนโยบายถึง ๓๒ เทา ในป พ.ศ.
๒๕๔๖
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ประโยชนที่ไดจากการศึกษาวิจัย
๑. ชี้ ใหเห็นผลชัดเจนของนโยบายการใชน้ํามันเบนซิน
ไรสารตะกัว่ ทัง้ ในดานสุขภาพและเศรษฐศาสตร
๒. เปนกรณีศึกษาในดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่
แสดงถึงผลสัมฤทธิข์ องนโยบาย ทีม่ ุงเนนการแกปญหาทีแ่ หลงกําเนิด
แทนการแกปญ
 หาทีป่ ลายเหตุ
๓. ผลการศึกษานําไปสูการคนพบปจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ ของการ
เกิดปญหาพิษสารตะกัว่ ซึง่ ยังไมมกี ารศึกษามากอน
๔. ชี้ ให เห็ น ความสั มพั นธที่ ชั ด เจนของระดับตะกั่ วใน
บรรยากาศกับระดับตะกัว่ ในเลือด
สิ่งที่ดีเดนในผลงานวิจัย
๑. เปนผลงานชิ้นแรกในประเทศไทยทีศ่ ึกษาเพือ่ ประเมิน
ผลของนโยบาย ของรัฐบาลทางดานสิง่ แวดลอม
๒. เปนผลงานชิน้ แรกทีแ่ สดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ ของการ
บริหารจัดการนโยบาย ทางดานสิ่งแวดลอมที่มุงเนนการแกปญหาที่
แหลงกําเนิดของมลพิษและสามารถนําไปสูการลดปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางชัดเจน
๓. เป น ผลงานชิ้ น แรกที่ ศึ ก ษาถึ ง ความคุม ค า ทางด า น
เศรษฐกิจ ของการดําเนินการใชมาตรการการใชน้ํามันเบนซินไรสาร
ตะกัว่
สถานทีต่ ิดตอ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทรศัพท ๐-๒๒๑๘-๘๑๘๓ โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๖๐๔๖
E-mail : toi@cph.chula.ac.th
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การเกิดพิษจากสารตะกัว่
การเกิดพิษ หรือแพพษิ สารตะกัว่ (Lead poisoning)ใน
ทางการแพทย เรียกเปนภาษาอังกฤษ ซึง่ มีชอื่ พองอีกหลายชือ่
คือ plumbism, Colica Pictonum, saturnism, Devon colic,
หรือ painter’s colic เปนภาวะเปนโรคที่เกิดจากการที่มีสาร
ตะกัว่ ซึง่ เปนโลหะหนัก สะสมอยูในรางกายเปนปริมาณทีส่ งู
จึงทําใหเกิดพิษ โดยสารตะกัว่ จะไปขัดขวางกระบวนการทํางาน
ของอวัยวะและเนือ้ เยือ่ ตาง ๆ ของรางกายไดแกตบั ไต หัวใจ
ลําไส ระบบประสาทและระบบเจริญพันธุ การที่ไปขัดขวาง
การเจริญของระบบประสาทจึงมีพิษสูงมาก โดยเฉพาะใน
เด็กเล็กกอใหเกิดความผิดปกติของพฤติกรรมและการเรียนรู
อาการที่สําคั ญในโรคพิษตะกั่ว ไดแก อาการปวด
ทอง สับสน ปวดศีรษะ โลหิตจาง หลุกหลิกอยูไมเปนสุข ซึม
และในรายทีร่ นุ แรงจะมีอาการชักกระตุก หมดสติและตายได
วิธีการที่รางกายไดรับสารตะกั่วมีหลายทางดวยกัน
อาจไดรบั จากการดืม่ น้าํ ทีม่ สี ารตะกัว่ ปนเปอ น(เชน ทอประปา
ทีท่ าํ จากโลหะผสมตะกัว่ ) สูดหายใจเขาไป (ชางบัดกรี ตํารวจ
จราจร ทีไ่ ดรบั สารตะกัว่ จากควันเผาไหมของน้ํามันเบนซินที่
ผสมสารกันเครือ่ งยนตสะดุดหรือสารกันน็อค ผูทใี่ ชผา ปองกัน
รังสีซึ่งตองใชตะกั่วทําเปนผืนผาปองกันรังสี เชน พนักงาน
หองเอ็กซเรย), การกินอาหารทีม่ สี ารตะกัว่ ปะปน (ภาชนะ จาน
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ชอนซอมทีท่ าํ จากโลหะทีม่ ตี ะกัว่ ผสม)หรือบริโภคสิง่ ของอืน่ ๆ
อาทิ ขนมหวาน ลูกกวาด ช็อกโกแลต ที่มีสารตะกั่วปะปน
เกษตรกร ผูทํางานอยูในบริเวณที่มีสารตะกั่วปนเปอน เชน
มีเรือกสวน ไร นา อยูใกลเหมืองตะกั่ว กรรมกรในเหมือง
ตะกัว่ ชางทาสีทใี่ ชสผี สมตะกัว่ จิตรกรภาพเขียน ในเด็กๆ อาจ
ไดรบั สารตะกัว่ ภายในบานจากสีทาบานดังกลาวหรือกระดาษ
ปดตกแตงฝาผนัง (wall paper) ทีผ่ ลิตโดยมีสารตะกัว่ ผสม หรือ
ของเด็กเลนราคายอมเยาหลายชนิดที่ใชโลหะหรือ พลาสติก
ทีม่ ตี ะกัว่ อยูในปริมาณทีส่ งู เปนตน
วิ ธี ก ารวิ นิ จฉั ยที่ สําคั ญ ก็ คื อการตรวจวิ เคราะหวั ด
ปริมาณตะกัว่ ในเลือด (blood lead leve) จะตรวจพบสารตะกัว่
ในเลือด การตรวจเม็ดเลือดโดยกลองจุลทรรศน และการถาย
ภาพรั งสี กระดู กจะพบเสนทึบ รั งสี ที่กระดูก เปนลักษณะ
จําเพาะที่เรียกวา lead line การกําจัดแหลงตนตอสารตะกั่ว
หรือหลีกเลี่ยงไมใหไดรับสารตะกั่วออกไปใหไดรับเพิ่มเติม
เขาไปอีกรวมกับการรักษาแบบ chelation therapy อันเปนการ
ใหสารทีจ่ ะไปรวมตัวกับสารตะกัว่ ในเลือดแลวขับออกไปจาก
รางกาย
มนุษยเราคุนเคยกับการทําเหมืองโลหะหนักหลาย
ชนิดเพื่อนําไปใชงานตางๆ ทําโลหะผสมนานาชนิด ตะกั่วก็
เปนโลหะหนักชนิดหนึง่ ทีน่ ยิ มนําไปใชประโยชนนดี้ ว ย โดยที่
ไมทราบกันมากอนวามีพษิ แมในปริมาณต่าํ มาก เพราะสะสม
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ไดในรางกาย องคการอนามัยโลกและศูนยควบคุมปองกัน
โรคสหรัฐ กําหนดไววา หากตรวจพบสารตะกั่วในเลือดใน
ปริมาณ ๑๐ ไมโครกรัมตอเดซิลติ รหรือสูงกวานั้นเปนระดับ
ทีจ่ ะเกิดพิษ (poisoing) ได
การเกิดพิษจากสารตะกัว่
มีคําอยูสองคําที่ใชในทางการแพทย คือคําวา “lead
poisoning” หรือ “lead intoxication” คําแรกนัน้ จะใชในกรณีที่
อาจเปนการแพพษิ แบบปจจุบนั (ไดรบั สารตะกัว่ ในปริมาณสูง
ในระยะเวลาสัน้ ๆ)หรือแบบเรือ้ รังก็ได (ไดรบั ในปริมาณนอยๆ
อยูเปนเวลานานๆ) poisoningใชในกรณีทมี่ อี าการแพพษิ สวน
toxicity จะรวมไปถึงชนิดที่ยังไมปรากฏอาการที่ชัดเจนดวย
(subclinical)อยางไรก็ตาม ก็มกี ารใชคาํ สองคํานีก้ นั โดยทีไ่ มได
คํานึงถึงคําจํากัดความเหลานี้อยางเครงครัดนัก โดยมักจะใช
ปะปนกันไปเสมอๆ
สารประกอบตะกั่ว อาจพบในลักษณะสารประกอบ
อินทรีย (organic compound) มีสว นประกอบของคารบอน (C)
หรือสารประกอบอนินทรีย (inorganic) ไมมีคารบอน สาร
ประเภทอินทรียจะไมใครพบเพราะทุกประเทศในขณะนี้เลิก
ใชสารตะกัว่ ผสมในน้าํ มันเบ็นซินกันหมดแลว ยังมีใชเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมบางประเภทเทานั้ น สารประกอบประเภท
อินทรีย จะถูกดูดซึมผานผิวหนัง ผานระบบทางเดินอาหาร
และไปกออันตรายตอระบบประสาทได
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การเกิดพิษปจจุบนั (Acute poisoning)
ในกรณี ที่ เกิ ดพิ ษแบบปจจุบัน จะมีลักษณะอาการ
แสดงตาง ๆ ที่จําเพาะที่พบไดบอย ๆ คือทางระบบประสาท
ไดแกปวดปลายประสาท กลามเนื้อออนแรง ชา และอาจพบ
อาการแสดงวามีสมองอักเสบได แตกพ็ บไดนอ ย อาการอืน่ ๆ
มีอาการทางระบบทางเดินอาหารไดแก ปวดทอง เบื่ออาหาร
คลืน่ ไส อาเจียน ทองเดิน ทองผูก และน้าํ หนักลด ก็พบไดใน
รายทีเ่ กิดพิษชนิดปจจุบนั อาการแสดงทางระบบทางเดินอาหาร
อีกอยางหนึง่ ทีพ่ บก็คอื ผูปว ยมีความรูสกึ วามีรสแปลกๆ รสคลาย
ไดจากโลหะหนักในปาก (astringency and a metallic taste)
อาการในรายทีไ่ ดรบั สารตะกัว่ ในปริมาณทีส่ งู ในระยะ
เวลาสัน้ ๆ คือ อาจมีอาการ ช็อค ซึง่ เกิดจากการขาดสารน้าํ เปน
จํานวนมากในเวลาสั้นๆ จากการที่มีทองเดิน มีเม็ดเลือดแดง
แตกสลายซึง่ จะทําใหเลือดจาง และตรวจพบสารฮีโมโกลบิน
ในปสสาวะ และจะมีผลกระทบตอไต โดยทําใหมีปริมาณ
ปสสาวะนอยลง ผูปวยที่รอดจากอาการเกิดพิษปจจุบนั มักจะ
แสดงอาการเกิดพิษเรือ้ รังตามมาอีกดวย
การแพพษิ เรือ้ รัง (Chronic poisoning)
การเกิดพิษเรือ้ รังนัน้ จะแสดงอาการของอวัยวะหลาย
ระบบดวยกัน ไดแกระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทรวม
กลามเนือ้ (neuromuscular)และระบบประสาท อาการทางระบบ
ประสาทกลางและระบบประสาทรวมกลามเนือ้ (Central nervous
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system and neuromuscular symptoms) มักพบในรายทีไ่ ดรบั
สารตะกั่ วมากในเวลาสั้ นๆ สวนอาการทางระบบทางเดิน
อาหารพบในรายทีไ่ ดรบั สารตะกัว่ ทีละเล็กทีละนอยอยูเปนเวลา
ติดตอกันอยูนานๆ อาการเกิดพิษเรื้อรังอาจมีอาการหลงลืม
เปนเวลาสัน้ ๆ และไมมสี มาธิ เซือ่ งซึม คลืน่ ไส อาเจียน ปวดทอง
ระบบการเคลือ่ นไหวขาดการประสานงาน(loss of coordination)
มีอาการชา และมีอาการคลายเข็มแทงตามแขน ขา (numbness and
tingling in the extremities) มีอาการออนเพลีย ไมมแี รง มีปญ
 หา
เรือ่ งการหลับนอน ปวดศีรษะ ซึม พูดจาไมชดั และมีอาการซีด
(เลือดจาง) ผิวหนังซีด เผือดขาว มีเสนสีนา้ํ เงินดําเกิดยาวตาม
เหงือกบริเวณทีใ่ กลชดิ กับฟน เด็กทีแ่ พพษิ สารตะกัว่ มักจะไม
ยอมเลน หรือบางรายกลับเปนคนหลุกหลิกอยูไมสุข และมี
พฤติกรรมเปลีย่ นไปในทางกาวราว ก็เปนได
อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ อาจผันแปร
ไปไดบา งในแตละบุคคล และระยะเวลาในการไดรบั สารตะกัว่
เขาไปในรางกายดวย อาจมีอาการไมชัดเจน หรือบางรายที่มี
ระดับสารตะกัว่ ในเลือดสูงแตอาจยังไมปรากฏอาการก็ได อาการ
มักเกิดอยูนานเปนสัปดาห หรือเปนเดือน ขึน้ อยูกบั ระยะเวลา
และปริมาณที่ไดรบั ในแตละครัง้ ทีไ่ ดรบั อาการที่เกิดจากการ
ไดรบั สารประกอบอินทรียส ว นใหญจะเปนอาการระบบประสาท
เชน นอนไมหลับ (insomnia), สับสน(delirium), ความจําเสือ่ ม
(cognitive deficits),สัน่ ระริก (tremor),เพอคลัง่ (hallucinations)
และชัก (convulsions) เปนตน
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อาการในเด็กและในผูใหญจะแตกตางกันไปบาง อาการ
สวนใหญในผูใหญจะมีอาการปวดศีรษะ ปวดทอง หลงๆ ลืมๆ
ไตวาย ภาวะเจริญพันธุผิดปกติไป ออนเพลีย ปวดตามตัว มี
อาการจิ๊ดจาดที่ แขนขาปลายมือปลายเทาคลาย ๆ เข็มแทง
อาการแสดงทีส่ าํ คัญในเด็ก ไดแก เบือ่ อาหาร ปวดทอง อาเจียน
น้าํ หนักลด ทองผูก ซีด ไตทําหนาทีเ่ สือ่ มลง อยูไมสขุ หลุกหลิก
เซือ่ งซึม การเรียนรูตา งๆ เสียไป และมีพฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไป
เด็กบางคนอาจบนวาหูตงึ ไมใครโต งวงเหงาหาวนอน เชือ่ งชา
ไมมีความสามารถในการฝกหัดทําสิ่งใหม ๆ มีปญหาเรื่อง
การพูด ในเด็กอาการเหลานี้อาจปรากฏในขณะที่มีระดับสาร
ตะกัว่ ในเลือดต่าํ กวาในผูใหญ
อาการเริ่มแรกในผูใหญนั้น มักจะเริ่มดวยอาการที่
ไมสูจะมีลักษณะอาการที่จําเพาะนัก มักจะมีอาการเซื่องซึม
เบือ่ อาหาร ปวดทองเปนครัง้ คราว เปนพักๆ คลืน่ ไส ทองเดิน
หรือบางครัง้ ทองผูก และปวดตามกลามเนือ้ อาการแสดงอืน่ ๆ
อาจะแสดงวาออนเพลีย ไมใครมคี วามตองการทางเพศ และมี
ปญหาเรื่องการหลับการนอน มีอาการแสดงวามีรสแปลกๆ
ในปาก ซึง่ มักจะเปนอาการแสดงตอนตนๆ ได อาการทีเ่ ริม่ มัก
เริม่ เมือ่ มีระดับสารตะกัว่ ในเลือดสูงถึง ๔๐ไมโครกรัมตอเดซิลติ ร
แตทพี่ บบอยคือมีระดับถึง ๕๐-๖๐ไมโครกรัมตอเดซิลติ ร ในเด็ก
อาจจะเริม่ มีอาการเมือ่ มีระดับสูงถึงประมาณ ๖๐ ไมโครกรัมตอ
เดซิลติ ร เมือ่ ระดับถึงระหวาง๒๕ถึง ๖๐ไมโครกรัมตอเดซิลติ ร
มักจะมีอาการแสดงใหเห็นทางดานจิตประสาทและมี delayed
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reaction time, irritability, and difficulty concentrating, as well as
slowed motor nerve conduction เชน การเปลี่ยนแปลงใน
ประสาททีค่ วบคุมการเคลือ่ นไหวทํางานชาลง slowed motor
nerve conduction และมีอาการปวดศีรษะ ภาวะซีดเลือดจางจะ
เกิดเมื่อตอนระดับตะกั่วมีปริมาณสูงกวา ๖๐ ไมโครกรัมตอ
เดซิลติ ร ในผูใหญ อาการปวดทองจนลําไสบดิ หรือ Abdominal
colic ซึง่ มักจะปวดมากเปนพัก ๆ เมือ่ ระดับตะกัว่ สูงกวา ๘๐
ไมโครกรัมตอเดซิลติ ร ในผูใหญถา ระดับเกิน ๑๐๐ ไมโครกรัม
จะมีอาการมือตกมือหอย(wrist drop) เทาหอยเทาตก (foot drop)
อันเปนอาการแสดงวาสมองผิดปกติสมองบวมน้าํ มีความดัน
ในสมองสูงขึน้ ปวดศีรษะมาก เพอคลัง่ หมดสติและชักกระตุก
ในเด็กๆ มักแสดงอาการแปลกๆ อวัยวะระบบการเคลือ่ นไหว
ของรางกายจะเสียความสัมพันธกนั หนาตาเฉย หนาตาย ซึง่ มัก
จะเริม่ ปรากฏตัง้ แตตอนทีม่ รี ะดับประมาณ ๗๐ ไมโครกรัมตอ
เดซิลิตรแลว ทั้งในเด็กและผูใหญ จะไมมีรายใดที่มีระดับถึง
๑๐๐ไมโครกรัมแลว ทีย่ งั ไมปรากฏอาการ
การวินจิ ฉัย
การวินิจฉัยการแพพิษสารตะกั่ว ก็โดยอาศัยประวัติ
การไดรับสารตะกั่วโดยวิธีตางๆ และจากลักษณะอาการทาง
เวชกรรม แพทยผูเชีย่ วชาญดานพิษวิทยามักไมใครจะวินจิ ฉัย
พลาด การประเมินความรุนแรงจะตองมีการตรวจทางหอง
ชันสูตร โดยวัดปริมาณสารตะกัว่ ในเลือด และการตรวจดูลกั ษณะ
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ของเม็ดแดงจาก blood smear จะพบมีจดุ เล็กๆ ติดสีนา้ํ เงินอยู
บนเม็ดเลือกแดงทีร่ ูจ กั กันในนามของ Basophilic stippling และ
เม็ดเลือดแดงมีการเปลีย่ นแปลงแบบเลือดจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก (iron-deficiency anemia-microcytosis and hypochromasia)
สําหรับ Basophilic stipplingนัน้ อยาลืมวา อาจตรวจพบในภาวะ
อื่นๆอีกก็ไดที่ไมไดเกิดจากแพสารตะกั่ว เชน เลือดจางชนิด
เมกะโลบลาสติค (megaloblastic anemia)จากการขาดวิตะมิน บี
๑๒ และขาดโฟเลทก็ได (vitamin B12 -colbalamin and folate
deficiencies)
การตรวจเลือดอาจตรวจพบวามีระดับสาร“โปรโตพอร
ไฟรินของเม็ดเลือดแดง- erythrocyte protoporphyrin (EP)” สูง
ซึง่ จะตรวจพบหลังการไดรบั สารตะกัว่ เปนเวลา ๒-๓ สัปดาห
การตรวจพบสารนีส้ งู จะชวยในการประเมินเบือ้ งตนถึงระยะเวลา
ทีไ่ ดรบั สารตะกัว่ เขาไป เชน ระดับของสารตะกัว่ ในเลือดสูงแต
ยังตรวจไมพบวาสาร EP ผิดปกติแสดงวาเพิง่ ไดรบั สารตะกัว่ นี้

Basophilic stippling (จากวิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี)
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เขาไปไมนานมานี้ จึงไมแนะนําใหมกี ารตรวจสาร EP แตเพียง
อยางเดียว จะไมไวพอที่จะตัดสินคําวินิจฉัย เพราะถาระดับ
สารตะกั่ วในเลือดต่ํากวา ๓๕ ไมโครกรัมตอเดซิลิตร การ
ตรวจสาร EP จะไมไวพอทีจ่ ะชวยในการวินจิ ฉัย และจะพบ
สารนี้ สูงในกรณี อื่นอี กก็ไ ด เชนเลือดจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก เปนตน
การตรวจวารางกายมี total body burden จะอาศัยผล
การตรวจหาระดับสารตะกัว่ ในเลือดอยางเดียวก็ไมได แตกจ็ ะ
กระทําไดโดยวิธที ี่ ไมไดทะลุทะลวง(non-invasive)โดยการถาย
ภาพรังสีเรืองแสง (X-ray fluorescence)
ภาพรังสีที่แลเห็นมีลักษณะจําเพาะ คือจะมีเสนทึบ
รังสี (radiodense) อยูบริเวณเมตาไฟสิสของกระดูกทอนยาว
(long bone)เชนกระดูกขาบริเวณรอบเขา ในเด็กทีก่ าํ ลังโต
การตรวจวัดปริมาณตะกัว่ ในอุจจาระเปนระยะเวลาติดตอ
กันหลาย ๆ วันจะชวยในการบอกปริมาณทีเ่ ด็กไดรบั สารตะกัว่
จากการกิน จากอาหาร จากน้าํ ทีป่ นเปอ นในสิง่ แวดลอมได
อาการทีเ่ กิดในกรณีทแี่ พพษิ สารตะกัว่ อาจคลายคลึง
กับภาวะอืน่ ๆ ทีจ่ ะตองวินจิ ฉัยแยกโรคจากกันใหได เชน carpal
tunnel syndrome, Guillain-Barre’s syndrome, renal colic,
appendicitis, encephalitis ในผูใหญ และกระเพาะลําไสอกั เสบ
จากการติดเชือ้ ไวรัสในเด็ก (viral gastroenteritis) ภาวะอืน่ ทีต่ อ ง
วินจิ ฉัยแยกโรคในเด็กไดแก โรคทองผูก โรคปวดทองโคลิค เลือด
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การถายภาพรังสีกระดูกแขน ขา (long bone) ของผูปวย ตรงบริเวณ เอปฟยสิส
จะพบเปนเสนทึบรังสี เปนเสนตามขวางของความกวางของกระดูก
เรียกกันวา “เสนตะกั่วหรือ lead line”

จางจากการธาตุเหล็ก ตกเลือดในสมอง (subdural hematoma)
โรคมะเร็งบางโรคของระบบประสาทกลาง รวมทัง้ ภาวะเชาวน
ปญญาออนดวย
การรักษา
หลักทีส่ าํ คัญทีเ่ สมือนหัวใจของการปฏิบตั กิ ค็ อื จะตอง
ยายผูปวยออกไปใหพนจากแหลงหรือบริเวณที่เด็กไดรบั สาร
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ตะกัว่ สําหรับผูทมี่ รี ะดับสารตะกัว่ ในเลือดสูง หรือผูทมี่ อี าการแพ
พิษสารตะกัว่ แลวนัน้ ใหทาํ การรักษาทีเ่ รียกวา “ชีเลชัน เธอราปย
- chelation therapy” นอกจากนัน้ มีธาตุหลายชนิดทีถ่ กู ขัดขวาง
จากสารตะกั่ว มิใหมีการดูดซึมเขารางกายไดแก ธาตุเหล็ก
แคลเซียม และสังกะสี ก็ควรพิจารณาใหเพิม่ ในการรักษาดวย
ถามีสารตะกัว่ มีหลงติดคางอยูในกระเพาะ-ลําไส ซึง่
จะตรวจพบไดในภาพรังสี (ตะกัว่ ทึบรังสี) ใหทําการสวนลาง
หรือกินยาถายออก บางกรณีอาจตองทําการสองกลองดูภาย
ในกระเพาะอาหาร-ลําไส หรืออาจแมกระทั่งตองผาตัดลําไส
บางสวนออกทิง้ ไป เพือ่ ลดสารตะกัว่ ทีค่ า งอยูภายในลําไสกไ็ ด
ตารางแนะแนวทางในการรักษาการแพพิษสารตะกั่ว
ตอไปนี้คือ ตารางแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติรักษาเด็กที่มีระดับสารตะกั่ว
สูงระดับตาง ๆ กัน เปนแนวทางที่ศูนยปองกันควบคุมโรคสหรัฐไดแนะนําใหนําไปใช
ตารางแนวทางที่ศูนยปองกันควบคุมโรคสหรัฐไดแนะนําในการปฏิบัติดูแลรักษาเด็กที่มี
ระดับตะกั่วในเลือดระดับตางๆ
ระดับสารตะกั่ว
ในเลือด (µg/dL)

การปฏิบัติรักษา

๑๐-๑๔
๑๕-๑๙
๒๐-๔๔
๔๕-๖๙
>๖๙

ใหคําแนะนําและใหการศึกษา ตรวจคัดกรองซ้ํา
ตรวจคัดกรองซ้ํา รักษา หาวิธีเลี่ยงใหพนแหลงสารพิษ
ประเมินอาการความเจ็บปวย ทําการรักษา
ประเมินอาการความเจ็บปวย ทําการรักษาควยสารชีเลท
รับไวรักษาในโรงพยาบาล ประเมินอาการความเจ็บปวย
ทําการรักษาควยสารชีเลทโดยดวน

๕๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

ตามความจําเปน ตะกัว่ ทีไ่ ดรบั จากหัวกระสุนฝงใน หรือกระสุน
ลูกปราย ก็ตองผาตัดเอาออกใหไดมากที่สุดโดยเฉพาะที่อยู
ใกลชิดกับ synovial spaces ที่มีสารน้ําอยูภายใน ถามีอาการ
ทางสมองอาจจะตองใหยาปองกันการชัก และการรักษาเพื่อ
ปองกันมิใหเนือ้ สมองบวม เชน แมนิตอล และ คอรตโิ คสตีรอยด
ก็ตอ งพิจารณาดวย
“ชีเลชัน เธอราปย - chelation therapy” หรือ ชีเลชัน่
บําบัด เปนวิธีการรักษาผูปวยที่แพพิษปจจุบัน การแพพิษที่มี
ความรุนแรงมาก มีอาการทางสมองและพิจารณาในการรักษา
รายทีม่ รี ะดับสาร ตะกัว่ สูงกวา ๒๕ ไมโครกรัมตอเดซิลติ รดวย
ในรายทีม่ อี าการตางๆแลว มีผูน ยิ มใช “ชีเลชัน เธอราปย - chelation therapy” กันมาก แตในรายทีย่ งั ไมปรากฏอาการ ยังมีโตแยง
ไมเห็นพองกันอยูบา ง ในรายทีแ่ พพษิ เรือ้ รังและในรายทีร่ ะดับ
สารตะกัว่ ไมสงู มากจะไดผลนอย การรักษาอาการแพพษิ เมือ่
มีอาการดีขนึ้ หรือเมือ่ ระดับสารตัว่ ในเลือดลดลงแลว ใหหยุดยา
หลังหยุดยา อาจมีระดับสารตะกัว่ สูงขึน้ อีกจากการปลดปลอย
สารตะกั่วออกมาจากเม็ดเลือดและกระดูก ในกรณีเชนนี้ให
ทําการรักษาซ้าํ อีก
“ชีเลชัน เธอราปย - chelation therapy” ก็มขี อ เสีย ซึง่
จะทําใหธาตุทจี่ ําเปนสําหรับรางกายพรองลงหรือขาดได เชน
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ธาตุสังกะสี สําหรับชนิดใหกินนั้น มีผลเสียมากกวาชนิดฉีด
เพราะกลับไปชวยใหมกี ารดูดซึมสารตะกัว่ ทางลําไสไดดขี นึ้
การพยากรณโรค
การพยากรณโรคจะขึน้ อยูกบั ปริมาณสารตะกัว่ ทีไ่ ดรบั
และระยะเวลาทีไ่ ดรบั สารตะกัว่ ดวย
ผลของสารตะกัว่ ตอไตและเม็ดเลือด ผลตอประสาท
สวนปลาย จะรักษาใหกลับคืนสูเกณฑปกติได
ทีน่ า กังวลคือ
ผลตอสมองระบบประสาทกลางจะไมสามารถรักษา
ใหกลับคืนเปนปกติได
สภาพของผูทแี่ พพษิ สารตะกัว่ ทางดานสุขภาพออนแอ
ดานการเรียนรูตางๆ ดานพฤติกรรมเปลีย่ นแปลงของเด็กทีไ่ ด
ปริมาณสารตะกัว่ สูงอยูนานเรือ้ รังจะยังคงเปนอยูตลอดไป แมจะ
เติบโตเปนผูใหญแลวก็ตาม
อัตราตายของผูที่ อาการทางสมองจะอยูที่ ประมาณ
รอยละ ๒๕ ในรายทีไ่ ดรบั การรักษา “ชีเลชัน่ บําบัด” ทีไ่ ดรบั
แตเนิน่ ๆ เมือ่ เริม่ มีอาการใหม และมีโอกาสรอด แตประมาณ
รอยละ๔๐ จะมีอาการอัมพาตจากสมองทีเ่ รียกวา cerebral palsy
อยางถาวร
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สารชีเลท (chelating agent)
EDTA คือสาร chelating agent ชนิดหนึง่ ทีจ่ ะใชให
ไปรวมตัวกับพวกโลหะหนัก เปนสารทีม่ ปี ระจุไฟฟาลบสอง
หนวย ที่จะไปรวมตัวเปนสารประกอบกับไอออนของโลหะ
หนักที่ มีประจุไฟฟาบวกหลายหนวย เชน ตะกั่ว ปฏิกิริยา
ดังกลาวหรือทีเ่ รียกวา “ชีเลชัน - chelation”นี้ จะทําใหกลายเปน
สารไมมีพษิ และถูกขับออกทางปสสาวะตอไป ซึง่ จะขับออก
ไปไดสงู มากกวาทีป่ ลอยใหคอ ย ๆ ขับออกจากรางกายไปเองถึง
๕๐ เทา สารตาง ๆ ทัง้ ฉีดหรือกิน ทีใ่ ชในการรักษาพิษสารตะกัว่
นี้ ไ ดแก edetate disodium calcium (CaNa2EDTA) และ
dimercaprol(BAL)ซึง่ ใชฉดี และ succimerและ d-penicillamine
ซึง่ เปนสารทีใ่ หกนิ ได

สารชีเลท (chelating agent)
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ในลูกอมขนมหวานก็มสี ารตะกัว่
เมือ่ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีเ่ มือง ซาครา
เม็นโต นายแพทย มารค ฮอรตนั ผูอํานวยการสาธารณสุข รัฐ
แคลิฟอรเนีย ไดแถลงเตือนประชาชนผูบริโภควา ไมใหกนิ ลูกอม
ขนมหวาน Hola Pop La Original Lollipop Candy ทีส่ งั่ นําเขา
มาจากประเทศเม็กซิโก บริษทั ผูผลิตก็คอื Productos Hola Del
Noroeste S.A.de D.V.โดยมีบริษทั King Midas LLCในCalexico
เปนผูจัดจําหนาย เนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาวมีสารตองหาม
ปนเปอ น
ผลิตภัณฑดงั กลาวบรรจุจาํ หนายอยู ๒ แบบ คือ กลอง
พลาสติคใสกลมๆ มีฝาปดเปนฝาสีเหลืองสดกับชนิดบรรจุ
เปนแถบ ๆ ละ ๑๐ เม็ด สวนผสมของลูกอมนัน้ จะมีมะขาม สม
สตรอเบอรี่ และปรุงแตงดวยกลิน่ สับปะรด
การวิเคราะหผลิตภัณฑขนมหวานดังกลาว ผลปรากฏ
วามี สารตะกั่ วปนเปอนอยูในปริมาณสูงถึง ๐.๒๕ พีพีเอ็ม
(หมายถึง ๐.๒๕ สวนในลาน - ๐.๒๕ parts per million - ppm)
ในรั ฐแคลิ ฟ อร เนี ย กฎหมายยอมใหมี สารตะกั่ วปนเปอน
อยูไดไมเกิน ๐.๐๑พีพเี อ็ม
ในประกาศแจงวา หญิงตัง้ ครรภและเด็กทีก่ นิ ลูกอมนี้
ไปแลว ขอใหปรึกษาแพทยโดยทันทีที่หมายเลขโทรศัพท
สายดวนหมายเลข ๑-๘๐๐-๔๙๕-๓๒๓๒. และยังใหติดตอ
ติดตามขอมูลเกีย่ วกับพิษของสารตะกัว่ ไดที่ http://www.cdph.ca.
gov/healthinfo/discond/Pages/CLPPBChildrenAtRisk.aspx.
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ในทายประกาศยังไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลราย
ตอสุขภาพของสารตะกัว่ ไวดว ยดังนี้
California Childhood Lead Poisoning Prevention
Branch: Children at Risk Health Effects
 เด็กทีแ่ พพษิ สารตะกัว่ มักไมมอี าการ อาการจะไม
แสดงใหเห็น และอาจแสดงเหมือนอาการของโรคอืน่ ๆของเด็กก็
ได อาการในเด็กแตละรายก็ไมเหมือนกันขึน้ อยูกบั เด็กแตละคน
 ในรายทีแ่ พพษิ ทีม่ อี าการออน ๆ จะสัมพันธกบั การ
ที่ เด็กวองไวมากขึน้ อยูไมใครสขุ นอนไมใครหลับ ขาดความ
สนใจ สมาธิสนั้ มีปญ
 หาดานพฤติกรรม และการเรียนรูเลวลง
 ในรายทีอ่ าการรุนแรง อาจจะสัมพันธกบั การไดยนิ
(หูตงึ ) ปวดศีรษะ คลืน่ ไส อาเจียน ปวดทอง เบือ่ อาหาร ทองผูก
ปวดตามกลามเนื้อ เลือดจาง ตัวซีด และมีอาการทางระบบ
ประสาท เชน เดินสะดุดหกลม สมาธิสนั้ ขาดความสนใจ ชัก
สมองเสือ่ ม และหมดสติได
 แมเปนการแพนอ ย ๆ ก็มอี าการเสื่อมของระบบ
ประสาทอยางถาวรได
 วิธแี กไขทีด่ กี ็คอื ยุตกิ ารสัมผัสสารตะกัว่ สําหรับ
เด็กทีม่ รี ะดับสารตะกัว่ ในเลือดมีระดับสูงอยูแลว
 โปรดสั ง เกตว า อาการแทรกซ อนทางระบบ
ประสาท อาจแสดงให เห็ นไดลาชา กินเวลาเปนปๆ ก็ ได
ผูปกครองหรือผูดแู ลเด็ก จะตองแจงใหเจาหนาทีฝ่ า ยสาธารณสุข
และครูแนะแนวใหไดทราบวาเด็กคนนัน้ ไดรบั พิษจากสารตะกัว่
และตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ
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สารตะกัว่ ในสีเขียนภาพ สีทาผนัง ฯลฯ
สีทาผนัง สีทใี่ ชเขียนภาพ สีหมึกพิมพสสี วย ๆ หลาย
ชนิด มีตะกัว่ ปะปนในปริมาณตาง ๆ กัน ทอน้าํ ตามอาคารเกา ๆ
มักใชทอ ตะกัว่ เปนหลัก
ปลาทีต่ ดิ เบ็ดก็มสี ารตะกัว่ ได
การตกเบ็ดทีใ่ ชกอ นตะกัว่ ถวงเหยือ่ และเบ็ด ปลาทีก่ นิ
เหยือ่ อาจกินตะกัว่ เขาไปดวยก็มสี ารตะกัว่ ละลายอยูในเนือ้ ปลาได
กุงเผาตัวใหญ ๆ กุงเผานากิน ก็อาจไดสารตะกัว่ เปนของแถม
กุงตัวใหญๆ ทีเ่ ผาจําหนายตามรานอาหารสวนอาหาร
ในบานเรา บางรานมักจะเปนกุงใหญนําเขาจากประเทศเพือ่ น
บาน เคยมีคนเลาใหฟง วา เพือ่ ใหนา้ํ หนักกุงหนักมากขึน้ คิดได
ราคาสูงขึน้ เขามักจะใชกอนตะกัว่ กอนเล็ก ๆ ถวงไวทหี่ วั กุง
เรือ่ งนีย้ ังไมเคยพบดวยตนเอง (เพราะไมมเี งินพอที่จะเขาราน
พวกนีไ้ ดบอ ยนัก)กุงหัวตะกัว่ เหลานี้ ถูกนําไปเผา คิดดูนะครับวา
สารตะกัว่ จะละลายอยูในเนือ้ กุงมากนอยเพียงใด นาหวาดเสียว
กินสมตํามะละกอ สมตําตําปูเค็ม ก็อาจไดสารตะกัว่
เคยมีแหลงขาวทีไ่ มยนื ยันเลาใหฟง วา เวลาเขาดองปูเค็ม
เขาจะใชปดู าํ ปูนาเปน ๆ ดองในน้าํ เกลือในปบ ปูกด็ นิ้ ก็ไตขลุก
ขลักอยูภายในปบ ซึง่ ปบ บางอยางจะมีสารตะกัว่ เคลือบภายใน
ปูกช็ ว ยไปขูดขวนใหสารตะกัว่ ออกมาในน้าํ เกลือทีใ่ ชดองและคง
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สําลักเอาน้ําเกลือผสมสารตะกั่วเขาไป สมตําปูก็มีโอกาสมี
สารตะกัว่ เจือปนดวย
ตมแกง พะแนง ผัด ก็ อาจไดสารตะกัว่ เขาไปดวย
ภาชนะหุงตมราคาถูก ๆ ทีม่ ขี ายกันตามแนวชายแดน
มักผลิตจากโลหะราคาถูก มีโอกาสมีโลหะตะกัว่ ผสมอยูมาก
ภาชนะหุงตมพวกนี้ เวลาเอาไปใชหงุ ตม ผัด ก็จะมีสารตะกัว่
ละลายออกมา ผูบริโภคอยูนาน ๆ ทุก ๆ วัน ก็มโี อกาสแพพษิ
สารตะกัว่ ได
ผูนิ พนธไดไปชมนิทรรศการและแสดงผลงานของ
ศูนยควบคุมปองกันโรคเขต ๙พิษณุโลก ในการประชุมสัมมนา
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นิทรรศการและแสดงผลงานของศูนยควบคุม
ปองกันโรคเขต ๙ พิษณุโลก ในการประชุม
สัมมนาวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๕ ภายใต หัวขอ “คุม สู ลด
พิชิตโรคภัย สังคมไทยสุขภาพดี” จัดขึ้นที่
ศูนยประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เมื่ อ วั น ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แสดง
ภาชนะหุ ง ต ม ชนิ ด ต า งๆ ที่ มีส ารตะกั่ว ใน
ปริมาณสูง
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วิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติประจําป ๒๕๕๕ ภายใต
หัวขอ “คุม สู ลด พิชติ โรคภัย สังคมไทยสุขภาพดี” จัดขึน้ ที่
ศูนยประชุมอิมแพ็ค ฟอรัม่ เมืองทองธานี เมือ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ซึ่งไดนําเอาภาชนะหุงตมชนิดตางๆ ที่ชาวบานตาม
ขอบชายแดนของประเทศไทยที่ติดตอกับดานอําเภอแมสอด
ไปตรวจหาสารตะกัว่ ปรากฏวามีปริมาณสูง เมือ่ เอาไปใชใน
การประกอบอาหาร ตมแกงผัด นึง่ ขาว ในอาหารจึงมีสารตะกัว่
ปนเปอ นในปริมาณทีส่ งู ซึง่ เมือ่ บริโภคอาหารอยูนานๆ หลายป
ก็จะนําไปสูการเกิดโรคได
การใชแผงโซลารรับแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟาใชในบานก็มี
โอกาสไดรบั สารตะกัว่
มีขา วจากอําเภออุมผาง จังหวัดตาก วา มีประชาชนทีน่ นั่
ปวยดวยโรคทีเ่ ขาไดกบั การแพพษิ สารตะกัว่ จึงมีคณะเจาหนาที่
เขาไปดําเนินการสอบสวน ผูนิพนธมีโอกาสไดโทรศัพทไป
สอบถามข อมู ล จากเจา หนา ที่ อาวุ โสท านหนึ่ งที่ ไปทําการ
สอบสวน ทานเลาใหฟง เปนการสวนตัววา
คณะไดทาํ การคนหาแหลงทีม่ าของสารตะกัว่ จากน้าํ
จากบอ จากลําธารทีช่ าวบานนําไปบริโภค สํารวจภาชนะทีใ่ ช
หุงตมก็ไมพบ ในที่สุดพบวาในบานของชาวบานเปนบริเวณ
เอนกประสงค ซึ่งเปนทัง้ ที่พักผอนหลับนอน ที่หุงตมอาหาร
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แผงโซลารรับแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟาใชในบาน (ภาพจาก Google)
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ทีร่ บั ประทานอาหาร จะมีแบตเตอรีอยูหมอหนึง่ เอาไวเก็บบรรจุ
ไฟฟาที่ไดรับจากแผงโซลารเซลลที่ทางราชการจัดหาใหแก
หมูบานทีห่ า งไกลทีไ่ มมไี ฟฟาใช เวลาทีช่ าวบานเติมน้าํ กลัน่
หมอแบตเตอรีกไ็ มไดยกหมอแบตเตอรีออกไปเติมนอกบาน เติม
น้าํ กลัน่ อยูภายในบาน ทีบ่ ริเวณเอนกประสงคนนั่ เอง จึงมีนา้ํ กรด
จากหมอแบตเตอรีลน บาง หกบาง ซึง่ แนนอนก็จะมีสารตะกัว่
ปะปนอยูในบริเวณในบานตามพืน้ บาน ซึง่ ก็คงไมไดทาํ ความ
สะอาดเช็ดถูบอยนัก ตุม ที่เก็บน้ํารับประทานก็อยูที่ บริเวณ
เดียวกันนัน้ ก็ไมไดปด ฝา จึงมีโอกาสทีฝ่ ุน ตะกัว่ ตกลงไปสะสม
อยูมาก ซึง่ พิสจู นจากการนําตัวอยางน้าํ ในตุมไปตรวจก็พบสาร
ตะกัว่ อยูมาก สวนตุมรับน้าํ ฝนอยูนอกบานจะไมพบวามีปริมาณ
สารตะกัว่
การบริโภคสารตะกัว่ ติดตอกันอยูเปนเวลานาน ๆ เขาจึง
เกิดโรค การพัฒนาทีน่ กั พัฒนาไมเขาใจ และไมไดแนะนําเรือ่ ง
สิง่ แวดลอมใหครบวงจรแบบทีส่ มัยใหมชอบใชคาํ วา “Holistic
approach” จึงเกิดเรือ่ งนีข้ นึ้ ควรจะนําไปใชเปนบทเรียน
ตะกัว่ ในผลไมแหงนําเขาจากจีน
ผลไมเปนแหลงทีอ่ ดุ มไปดวยคุณคาทางอาหารมากมาย
รับประทานเปนผลสดก็จะไดรบั วิตามินไปเต็ม ๆ หากเปนผลไม
อบแหงคนไทยไมคอยนิยมกิน สวนใหญจึงมีการนําเขาจาก
ตางประเทศ เชน ลูกพรุน บวยชนิดตาง ๆ
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กรรมวิธกี ารทําถาเปนในบานเรา โรงงานจะตองไดรบั
การรับรองคุณภาพวาปลอดภัยสําหรับผูบ ริโภค แตถาเปน
ผลไมนาํ เขาจากจีนก็ไมแน เพราะเราไมอาจรูวา ผลิตจากโรงงาน
ทีไ่ ดมาตรฐานหรือไม อีกทัง้ กวาจะถึงมือผูบริโภค อาจจะอยู
ในสภาพทีย่ บั เยินแลว
นอกจากนี้ ยังมีพอคาหัวใส ซื้อมาเปนถุงใหญแลว
ตักแบงขาย ไมรูม เี ชือ้ โรคปะปนเขาไปเทาไร
แตวันนี้ นากลัวกวานั้น เพราะมีเรื่องของสารตะกั่ว
ปะปนเขามาดวย นอกจากพบไดตามธรรมชาติแลว ยังพบวา
ปะปนมาจากความตัง้ ใจของคน
นั่นคือ การปลอยน้ําเสียจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่
พลาสติกที่มีสารตะกั่วปนเปอนลงแมน้ํา ลําคลอง สงผลให
อาหารมีสารตะกัว่ ปะปน
หากรางกายไดรบั เขาไปในปริมาณมาก ๆ จะเปนพิษตอ
เซลลไขกระดูก ระบบประสาท ระบบไต ทองผูก มีอจุ จาระสีดาํ
กระหายน้าํ อาเจียน เบือ่ อาหาร ออนเพลีย ปสสาวะมากผิดปกติ
และไตอาจพิการได
วันนีผ้ ูท ชี่ อบรับประทานผลไมอบแหงคงตองระวังกัน
สักนิด เพราะผลการวิเคราะห พบการปนเปอ นของสารตะกัว่ ถึง
๔ตัวอยาง แตยงั ไมเกินทีก่ ระทรวงสาธารณสุขในบานเรากําหนด
วาในอาหารตองมีสารตะกั่วปนเปอนไดไมเกิน ๑ มิลลิกรัม
ตออาหาร๑กิโลกรัม เทานัน้
หลังจากนีไ้ ปคงตองตัดสินใจเอาเองวาจะกินตอไปหรือไม
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ผลวิเคราะหปริมาณตะกัว่ ในผลไมอบแหงนําเขา
ตัวอยางทีส่ ุม ตรวจ

ปริมาณตะกัว่
(มิลลิกรัม / กิโลกรัม)

ลูกพรุนแหง ยานเยาวราช
บวยหวาน ยานเยาวราช
บวยหวาน ยานสะพานหัน
ลูกพลัมแหงผสมเปลือกสม ยานสะพานหัน
เปลือกสมเค็ม ยานสะพานหัน
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สารตะกัว่ ในน้าํ บริโภค
ผูนพิ นธ อานพบบทความปริทศั น ของนักศึกษาหลัง
ปริญญาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย นักศึกษาชือ่ Daniel E.
Keralus(ระดับปริญญาเอก) วิพากยหนังสือชือ่
“The Great Lead Water Pipe Diaster” โดย Werner
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บทวิพากย ตีพิมพไวในวารสาร Electronic Green
Journal ของ UCLA Library ISSN 1076-7975 issue 29. winter
2009.
ในบทความไดกลาวถึงเรือ่ งของบริการน้าํ ประปาสําหรับ
นครใหญๆในโลก ทีบ่ ริการจายน้าํ สูชมุ ชนโดยผานทอทีท่ าํ ดวย
ตะกัว่ น้าํ จะกัดเซาะสารตะกัว่ ออกจากผนังทอ ปนเปอ นอยูในน้าํ
ที่ ป ระชาชนบริ โภค และไดกลาวถึงผลกระทบตอสุขภาพ
และไดพดู ถึงแงกฎหมายการคุมครองผูบริโภคดวย นครใหญๆ
แมกระทัง่ นครนิวยอรค ก็มีปญหา ในหลายนครในโลก เชน
บอสตัน เคพ ทาวน กลาสโกว ในน้าํ จากทอน้าํ ประปาทีบ่ ริการ
ประชาชนนัน้ มีปริมาณสารตะกัว่ สูงกวาระดับขัน้ ต่าํ ที่ USEPA
กําหนดไวถงึ ๑๕๐เทาทีเดียว
สีทจี่ ติ รกรใชวาดภาพอันวิจติ รก็เปนฆาตรกรได
มรณกรรมปริศนาของ คาราวักกิโอ ไดพบฆาตรกรแลว
คือ จากสีทที่ า นใชเขียนภาพอันวิจติ รนัน่ เอง (The mystery of
Caravaggio’s death solved at last – painting killed him)
หนังสือพิมพ การเดียน (guardian.co.uk) ในประเทศ
อังกฤษ ฉบับวันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ รายงานขาววา ราง
ในสุสาน San Sebastiano cemetery ที่ Porto Ercole ใน แควน
ทัสคานี อิตาลี ซึง่ เชือ่ วาเปนรางของคาราวักกิโอ จิตรกรทีเ่ สีย
ชีวติ ไปนานกวา ๔๐๐ ปมาแลว ไดรบั การพิสจู นวา เสียชีวติ จาก
สารตะกัว่
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อัฐิบางสวนของคาวักกิโอ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อป พ.ศ. ๒๑๕๓
ที่นํามาแสดงในการแถลงขาวที่ ราเว็นนา อิตาลี

Silvano Vincetiนักวิทยาศาสตรกลาวในการแถลงขาว
การชันสูตรทานมั่นใจไดถึง ๘๕ เปอรเซ็นต วา สีที่จิตรกร
คาราวักกิโอใชรงั สรรคผลงานของทานนัน่ เองที่ทําใหทานถึง
แกกรรมเมือ่ อายุเพียง๓๘ป เพราะตรวจพบสารตะกัว่ ในระดับสูง
ในกระดูกทีข่ ดุ คนขึน้ มาชันสูตร
จิตรกรอีกหลายทาน เชน โกยา และ วาน โกกห กเ็ ชือ่ กัน
วาปวยจากพิษสารตะกัว่ ในสีทที่ า นใชเขียนภาพ อาการปวยตาง ๆ
ของทานเขาไดกบั การแพพษิ สารตะกัว่ คือ มีอาการซึมเศรา มี
อาการเจ็บปวดตามตัว ปวดทองมาก และมีบคุ ลิกภาพเปลีย่ นแปลง

๗๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

สารตะกั่วไมไดมีอยูที่ ลูกกระสุนแหงเดียว ที่เหยื่อก็พลอย
มีพษิ ดวย
ในสหรัฐ และแคนาดา รัฐที่ไมไดเขมงวดจํากัดการ
ครอบครองและการใชอาวุธปน จึงมีขาวการสังหารหมูใ น
ลักษณะของบุคคลทีม่ คี วามวิปริตทางจิตอยูเนือง ๆ สัตวปาก็
พลอยไดรบั ผลกระทบดวย เหยือ่ จากกระสุนปน เชน สัตวปา
นก หลั งถู ก ยิ ง ก็ จะนําไปบริ โภคก็ มี หรื อยิงเลนเปนเกมส
เพื่อความสนุก หรือสนองอารมณเทานั้นเอง ซากเหยื่อจึงถูก
ปลอยทิง้ นกประเภท แรง เหยีย่ วจึงลงไปกินเปนอาหาร ปรากฏวา
แร ง และเหยี่ ย วในรั ฐแคลิ ฟอรเนียมีจํานวนลดลง ทางการ
พยายามพิสูจนหาสาเหตุพบวา นกจําพวกนี้ลมตายจากสาร
ตะกัว่ ลงเปนจํานวนมาก ดังตัวอยางขาวทีผ่ ูน พิ นธเก็บเอาไวจาก
ProMed mail ดังนี้
วันศุกรที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
การแพพษิ ตะกัว่ แคนาดา สัตวปก (โนวา สโคเทีย)
เหยีย่ ว
รายงานอางขาวจากหนังสือพิมพ : Herald News [edited]
<http://thechronicleherald.ca/novascotia/48239-leadpoisoning-threatens-eagles> วา

Date: Fri, 6 Jan 2012 11:08:56 -0500 (EST)
From: ProMED-mail <promed@promed.isid.harvard.edu>
Subject: PRO/AH/EDR> Lead poisoning, avian - Canada: (NS) eagles
LEAD POISONING, AVIAN - CANADA: (NOVA SCOTIA), EAGLES
*****************************************************
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ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
<http://www.isid.org>
Date: Tue 3 Jan 2012
Source: Herald News [edited]
<http://thechronicleherald.ca/novascotia/48239-lead-poisoningthreatens-eagles>

คุณหมอเฮเลน แวน โดนิงค สัตวแพทยปฏิบตั งิ านอยูที่
the Cobequid Rehabilitation Centre [Brookfield, NS, Canada]
ซึง่ เปนองคกรการกุศลทีร่ บั ดูแลสัตวปา ทีล่ ม เจ็บ พิการหรือกําพรา
เธอกลาววาเธอไดรบั นกเหยีย่ วทีแ่ พพษิ สารตะกัว่ ไวในความดูแล
ปละหลายตัว
เมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เธอก็ไดรบั เหยีย่ วไว ๒ ตัว
ที่กําลังลมเจ็บเจียนตาย มีระดับสารตะกั่วสูงในเลือด เหยี่ยว
ไมมบี าดแผลทีป่ ก หรือทีข่ า เธอสงสัยทันทีวา ตองสารตะกัว่ แนๆ
เหยีย่ วเจ็บพวกนี้ ไดรบั สารตะกัว่ จาการกินสัตวทถี่ กู ยิง ก็ไดกนิ
เนือ้ ตรงถูกยิง ตรงนัน้ ก็มสี ารตะกัว่ ละลายออกจากกระสุน และ
ยังไดกินเศษกระสุนเขาไปดวย หลายๆครั้งเขาก็แพพิษสาร
ตะกัว่ ได เหยีย่ วเหลานีจ้ ะเซือ่ งซึม ปกตก เราเดินเขาไปหาก็ไม
บินหนี ยอมใหเราลูบตัวจับตัวได พิษของตะกั่วจะไปทําลาย
ระบบสมอง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบเลือด
ของเหยี่ ยว หากระดับสารตะกั่วในเลือดไมสูงมาก ก็ยังพอ
จะเยียวยาใหฟน ได เธอกลาวในทีส่ ดุ
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ขาวลาสุดทีไ่ ดรบั จาก ProMED-mail เมือ่ วันที่ ๒๔
มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ก็รายงานขาวจาก The Australian, Agence
France-Presse (AFP) report [edited] <http://www.theaustralian.
com.au//news/breaking-news/lead-poisoning-epidemic-plaguescalifornia-condors/story-fn3dxity-1226408501659
Date: Fri, 29 Jun 2012 15:19:59 -0400 (EDT)
From: ProMED-mail <promed@promed.isid.harvard.edu> Subject:
PRO/AH/EDR> Lead poisoning, avian-USA: California condor
LEAD POISONING, AVIAN - USA:CALIFORNIA CONDOR
***********************************************
A ProMED-mail post
<http://www.promedmail.org>
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
<http://www.isid.org>

ในข าวกล าววา นกอิ นทรี ย คอนดอรแคลิ ฟอรเนีย
ซึ่ งเป นนกอิ นทรี ย ที่ ใ กล จะสู ญพั นธุ ได ลม ตายลงไปเปน
จํานวนมาก จากการไปกินซากสัตวทเี่ ปนเหยือ่ กระสุนปนของ
นายพราน ในลําไสของนกพบวามีสารตะกัว่ ในปริมาณทีส่ งู
ในป พ.ศ.๒๕๒๕ นกอินทรียพ นั ธุดงั กลาวมีเหลืออยู
เพียง๒๒ตัว รัฐไดใชจา ยงบประมาณไปประมาณ๕ลานเหรียญ
สหรัฐในการอนุรกั ษ ปจจุบนั ไดพยายามอนุรกั ษและเพาะพันธุ
เอาไว จงึ เพิม่ จํานวนขึน้ มาถึง ๔๐๐ตัว ครึง่ หนึง่ ไดดกั จับมาเลีย้ ง
ไวเพื่อเพาะพันธุและศึกษาตอที่สถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ
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ภาพนกอินทรีย คอนดอรแคลิฟอรเนีย จากขาว ProMed Digest

(the National Academy of Sciences)สวนทีเ่ หลืออยูในธรรมชาติ
ทุกๆ ปไดมกี ารดักจับมาเพือ่ ตรวจเลือด ปรากฏวาประมาณหนึง่
ในสามของเลือดตัวอยางตรวจ จะมีปริมาณสารตะกัว่ ในเลือดสูง
ซึง่ ก็ไดรบั การรักษาดวย “ชีเลชันบําบัด” มิฉะนัน้ นกพวกนีก้ ็
จะลมเจ็บเปนอัมพาต บินไมได เดินไมได ขอ แข็งและถาปริมาณ
สารตะกัว่ สูงมาก นกอินทรียก จ็ ะลมตายไป
ขาวการปนเปอ นของสารตะกัว่ ยังมีตกคางอยูทบี่ ริเวณหวยคลิตี้
ผูนพิ นธไดอา นหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจเมือ่ วันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕ นีพ้ บขาวทีน่ า สนใจเกีย่ วกับสารตะกัว่ ทีย่ งั
คงมีตกคางอยูบริเวณหวยคลิตใี้ นปริมาณสูงแมวา กิจการแตงแร
ทีเ่ ปนตอตอทีก่ อมลภาวะดังกลาว แมไดเลิกกิจการไปแลวตัง้
๑๔ปกต็ าม
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กรุงเทพธุรกิจ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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ผูนพิ นธชมขาวทีวชี อ ง ๕ เมือ่ เย็นวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน
๒๕๕๕ นี้ ก็มสี ภุ าพสตรีเปนผูนาํ เสนอเรือ่ ง “๑๔ป ชะตากรรม
ของประชาชนในหวยคลิตลี้ า ง” โดยทานไดเชิญบุคคล ๓ ทาน
มารวมในรายการ ทานหนึ่งคือคุณพลาย ภิรมย อีกทานหนึ่ง
คือคุณสมพงษ เปนประชาชนจากชุมชนหวยคลิตี้ลางผูไดรับ
ผลกระทบ และอีกทานหนึง่ ดูเหมือนจะเปนทนายความ ผูนพิ นธ
จําชือ่ ไมได
อยางไรก็ตาม ผูนพิ นธกข็ อถือโอกาสเอาขาวหนังสือ
พิมพกรุงเทพธุรกิจฉบับดังกลาวมาคัดลอกขาวดังกลาวนําเสนอดวย
สารตะกัว่ ในของเด็กเลน
เมือ่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ คุณ ฮีทเธอร เบอรค
(Heather Burke) ผูสอื่ ขาวของสํานักขาวบลุมเปอรก รายงานวา
บริษทั ใหญทมี่ กี จิ การผลิตและคาสงของเด็กเลนชือ่
บริษทั แม็ทเทล (Mattel Inc.) ซึง่ เปนบริษทั เกีย่ วกับ
กิจการคาของเด็กเลนทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก แถลงวา ไดเรียกคืน
สินคาของเด็กเลนคืนจากตลาด ซึง่ สินคางวดนีท้ เี่ รียกคืน มีมลู คา
สูงถึง ๑.๕ ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนเงินไทยประมาณ ๔๕
ลานบาท เปนของเด็กเลนทีผ่ ลิตในประเทศจีน ซึง่ จะทําใหรายได
ของบริษทั ในไตรมาสที่ ๓ ลดลงถึงรอยละ๕๐ทีเดียว
เหตุทเี่ รียกคืนเนือ่ งจากของเลนเด็กเหลานัน้ อาจมีสาร
ตะกัว่ สูง ของเลนเหลานัน้ รวมถึงตุกตาบารบี้ ทีเ่ ปนสินคายอดนิยม
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A Dora the Explorer doll

และรวมทัง้ ตุกตาทีเ่ ปนตัวเอกในการตนู ทีวเี รือ่ ง Sesame Street
ดวย การเรียกสินคากลับจากตลาดในครัง้ นี้ จะทําใหรายไดของ
บริษทั ทีป่ ระมาณการเอาไว ที่ ๖๓.๕ ลานดอลลารตอ งลดลง
ประมาณ๓๐ลานดอลลาร
เหตุการณนี้เกิ ดขึ้ นหลังจากที่มีเรื่องขาวไมสูดีของ
สินคาทีผ่ ลิตในประเทศจีนมีสารปนเปอ น เชน บริษทั Thomas&
Friends ทีม่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับรถไฟของเลนทําดวยไมทผี่ ลิตในจีน
และทางการสหรัฐหามจําหนาย ยาสีฟนจากจีน และมีขาว
เกีย่ วกับอาหารของคนและของสัตวทมี่ สี ารอันตรายเจือปน
เจาหนาที่สหรัฐกลาวเตือนวาสินคา ที่มีสารอันตราย
เจือปนจากประเทศจีน สวนใหญคอื รอยละ๘๐ เปนของเด็กเลน
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นอกจากนั้นยัง มีสินคาประเภทยารักษาโรค ยาสีฟน อาหาร
เลีย้ งสัตว และผลิตภัณฑอาหารเนือ้ สุกรทีผ่ ลิตจากสัตวทเี่ ปนโรค
สินคาที่ เรียกคืน เปนของเด็กเลนวัยกอนวัยเรียนที่
จําหนายในสหรัฐตรา“ฟชเชอร ไพรซ”๙๖๐,๐๐๐ชิน้ กีตารของ
เอ็ลโม บานพูดไดของดอรา เปนตน และจะยังมีอะไรทีเ่ พิม่ เติม
อีกก็เปนได
สารตะกัว่ ในไวน
สารตะกั่วในไวน ในเหลาองุน เครื่องดื่มประเภท
“ไฮโซ” ก็ยงั มีสารตะกัว่ เจือปน
ที่ผูนิพนธเรียกไวนหรือเหลาองุนวาเปน “เครื่องดื่ม
ประเภทไฮโซ” ไมไดประชดประชันทานผูใด แตเนือ่ งจากมี
ประสบการณ ข องผูนิ พ นธ เองที่ เ คยพํานั ก อยูต า งประเทศ
ในชวงที่ไปศึกษาตอ เวลาไปรวมงานเลี้ยงที่เปนหนาเปนตา
เขามักจะบริการเครือ่ งดืม่ ดวยไวน สว นจะไวนจะระดับไหนก็ขนึ้
อยูกบั หนาตาของงานดวย ถาระดับธรรมดาๆ ก็มกั จะบริการไวน
ธรรมดา ไวนราคายอมเยาหนอยที่เรียกกันวา Table Wine
ถางานที่เจาภาพกระเปาหนักก็จะพิถีพิถันเลือกไวนดีๆขึ้นไป
ถึงกระนัน้ ก็ดี ผูนพิ นธ กเ็ ปนลูกชาวบานไปขอเบียรเขาดืม่ ในงาน
มีอยูครั้งหนึ่ง เลยโดนทานศาสตราจารยลิพเพลทเรเขามาเอ็ด
เอาวา “ไอกรรมกร งานนีเ้ ขาบริการแตไวน อยากกินเบียรกต็ อ ง
ไปผับแถวทาเรือโนนไป” ก็งานเขาไฮโซ เขาก็เลยบริการดวย
เครื่องดื่มไฮโซดวยประการฉะนี้ วันหนึ่งหลังงานนี้ ทานเลย
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สัง่ ใหไปพบทานทีบ่ า นเพือ่ เลีย้ งอาหารเย็น กอนบริการอาหาร
ทานพาลงไปหองใตดนิ ของบาน อวดไวนจากชาโตตางๆ วางใน
ชองเก็บขวดทีบ่ รรจงสรางขึน้ เอาไวเก็บไวนโดยเฉพาะ ใตดนิ
มีอากาศเย็นเหมาะสําหรับเก็บของไฮโซ เชน ไวนและเหลาอีก
หลายประเภท โชวไวนนับหลายรอยขวดที่สั่งจากเจาประจํา
แยก ป แยกประเภท แยกชาโต แลว ทานเลยเล็กเชอรเรือ่ งไวน
ระดับตางๆใหเขาใจ จะไดไมขายหนาเจานายทีพ่ กหมอบานนอก
หมอกรรมกรไปงานดวย
การแพพิษสารตะกั่วในไวนนั้นนั้น มีมาชานานแลว
มีเอกสารตีพมิ พฉบับหนึง่ ทีเ่ กีย่ วกับสารตะกัว่ ในเหลาองุนหรือ
ไวน ไดบนั ทึกเอาไวโดยละเอียดก็คอื “Lead and Wine.Eberhard
Gockel and the Colica Pictonum”ผูนพิ นธเรือ่ งนีค้ อื Josef Eisinger
พิมพในวารสาร Medical History 1982, 28:276-302. วารสาร
ฉบับนี้ เปนของ “The Wellcome Trust Centre for the History of
Medicine at UCLA” มีใจความในบทสรุปดังนีค้ อื
Colica Pictonumยังมีชอื่ พองอีกหลายชือ่ ไดแก
Colic of Poitou
The Devonshire Colic
The Billious Colic
The Saturnine Colic
The Grimmen (German)
Dry-Belly Ache, Gripes, Griping of the Guts (English &
American).
๗๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

มีการกลาววามีการระบาดของโรคนี้หลายครั้ง โดย
Avicenna ( 980-1039),
Paracelsus (1493-1541) ไดบันทึกวาพบโรคนี้ใน
เยอรมนี ฝรัง่ เศส และสวิตเซอรแลนด
คุณหมอ Sydenham (1624-1698) เปนผูไดบรรยาย
ลักษณะอาการของโรคเอาไววา “เปนโรคที่มีอาการปวดทอง
แบบโคลิค (ปวดทองบิดเกร็ง) ตอมามือเทาจะลีบใชงานไมได
และเสียชีวิตในที่สุด พบบอยในแถบเวสท อินดีส มีการใช
Balsam of Peruในขนาดทีส่ งู จะชวยรักษาอาการเจ็บปวดได
โรคมั ก พบในลั ก ษณะของการระบาด มั ก พบใน
ครอบครัวเดียวกัน และทีร่ องลงไปมักพบในวัดฝรัง่ (monastery)
พบการระบาดบอยครั้งระหวางคริสตศตวรรษที่ ๑๖ -๑๘ ใน
ประเทศฝรัง่ เศส อิตาลี สเปน โบฮีเมีย โมราเวีย สวิตเซอรแลนด
ฮอลแลนด อังกฤษ ไซเลเซีย สวีเดน เยอรมนี ออสเตรีย พบใน
ชวงฤดูใบไมผลิถึงเริ่มเขาสูฤดูรอนทีอ่ ากาศยังเย็น และตอมา
ก็ทราบวาเกิดจากเหลาองุนทีเ่ ติมสารถนอมความหวาน สวนใน
ทวีปอเมริกา โรค Dry-Gripes ทีพ่ บในชนพืน้ เมืองของ เวสท
อินดีส ก็ทราบกันแลววาเกิดจากการแพพษิ สารตะกัว่ จากการ
ดืม่ เหลารัมทีก่ ลัน่ โดยใชหมอตมทีท่ าํ ดวยตะกัว่ นัน่ เอง
สารทีเ่ ติมในเหลาองุนนัน้ ไดปฏิบตั กิ นั มาชานานแลว
เพือ่ เพิม่ ความหวานนุมนวล โดยเติมสารทีเ่ รียกชือ่ วา “ซาปา Sapa”ซึง่ กรรมวิธใี นการผลิตซาปา ก็คอื คัน้ น้าํ องุนแลวไปเคีย่ ว
ใหงวดใหเปนไซรัปขน เคีย่ วใหขน เหลือเพียงหนึง่ ในสามของ
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น้ําองุนเดิมตอนตั้งตน ตมเคี่ยวโดยใชหมอตะกั่ว น้ําไซรัปนี้
บางทีกเ็ รียกชือ่ วา “Defrutum”หรือบางทีกเ็ รียกวา “Caroenum”
ชื่อที่เรียกตางกันนี้ เขาใจวาคงขึ้นอยูกับดีกรีความหวานของ
ไซรัปนั่นเอง ไซรัปนี้ใชผสมกับเหลาองุนในอัตราประมาณ
๑ สวนตอ ๔๘ สวน โดยทัว่ ไปในหนึง่ ลิตรของซาปา จะมีสาร
ตะกัว่ อยูในปริมาณประมาณ ๑ กรัม ซาปานี้ ในสมัยโบราณ
นําผสมกับหัวหอมใชในการทําแทงใหแกสตรีตั้งครรภที่ไม
ตองการบุตรไดดว ย
สารตะกัว่ ในน้าํ สมสายชู
หนังสือพิมพ Environmental Health News ในคอลัมน
“กินเพื่ออนามัยที่ดี” พาดหัวขาววา “น้ําสมสายชูมีสารตะกั่ว
เจือปน”
หัวขาวรองกลาววา
น้าํ สม บัลซามิค และน้าํ สมทีผ่ ลิตจากไวนแดง(Balsamic
และ red wine vinegar) อาจมีสารตะกัว่ เจือปนในระดับอันตรายได
คุณเจสสิกา คะน็อบเบลาค ผูสอื่ ขาวหนังสือพิมพขา ว
สภาวะแวดลอม Environmental Health News.ฉบับประจําวันที่
๙พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ไดรายงานขาววา ผูเชีย่ วชาญกลาววา
น้าํ สมสายชูปรุงอาหาร ทีม่ จี าํ หนายในนามของ balsamic และ
red wine vinegars เปนสารทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
เด็กๆ เพราะมีสารตะกัว่ อยูในปริมาณเล็กนอย หากกินเขาไป
วันละ ๑ ชอนโตะอาจไปเพิม่ ระดับของตะกัว่ ใหกบั เด็กไดมาก
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กวา รอยละ ๓๐ สารตะกัว่ มักจะเขาไปเจือปนอยูในน้าํ สมจาก
กระบวนการผลิตหรือไดจากดิน น้ําสมในแคลิฟอรเนียที่มี
ปริ มาณของตะกั่ วสูงเกินกวา ๓๔ สวนตอพันลานสวนจะ
ตองมีปายคําเตือนแจงใหผูบริโภคไดทราบวามีสารเคมีที่อาจ
กอมะเร็ง ความพิการแตกาํ เนิด หรืออันตรายตออวัยวะเจริญพันธุ
สัปดาหที่ผานมาหนังสือพิมพฉบับดังกลาว ไดซื้อ
น้าํ สมสายชู ๒ ชนิดทีม่ จี าํ หนายในนครซานฟรานซิสโก สงไป
หองปฏิบัติการอิสระทําการชันสูตร พบวาทั้งสองขวดนั้นจะ
มีปายคําเตือนแสดงเอาไววามีปริมาณตะกั่วต่ํากวาที่ทางการ
แคลิฟอรเนียกําหนด เรือ่ งแสดงใหเห็นวาปริมาณของตะกัว่ ใน
เครือ่ งปรุงอาหาร คงนาจะมีคา ผันแปรไดอยางกวางขวาง
อยางไรก็ตาม บรูซ แลนเฟย ศาสตราจารยในวิชาอนามัย
สิง่ แวดลอมของเด็กทีม่ หาวิทยาลัยไซมอน เฟรเซอร ทรี่ ฐั บริทชิ
โคลัมเบีย กลาววา การทีค่ า ระดับปริมาณของตะกัว่ ในเลือดของ
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เด็กอเมริกนั แมวา จะมีคา เพิม่ ขึน้ เพียง ๑ ไมโครกรัมตอเดซิลติ ร
ก็ ตาม อาจมี ผลตอการที่ มี เด็ กอเมริ กั นจํานวนเพิ่ มมากขึ้ น
ทีม่ ปี ญ
 หาเรือ่ งการเรียนรูและปญหาดานการเปลีย่ นแปลง ในดาน
พฤติกรรมได
ปริมาณตะกัว่ หนึง่ ไมโครกรัมจะเปนปริมาณเพียง ๑
ในลานสวนของหนึง่ กรัม หรือจะมีปริมาณนอยกวานัน้ ลงไปอีก
ก็ยงั ไมมผี ูใ ดยืนยันไดวา จะมีอนั ตรายขัดขวางตอการเจริญของ
สมองเด็กทีก่ าํ ลังเจริญหรือไม
แมวา เด็ก ๆ สวนมากจะไดรบั สารตะกัว่ จากสีทาบาน
ทีม่ ตี ะกัว่ เปนสวนประกอบ และจากน้าํ กอกก็ตาม สารตะกัว่ จาก
อาหารที่บริโภคก็เปนแหลงใหญอีกแหลงหนึ่งที่เด็กจะไดรับ
สารตะกัว่ ดวย มากไปกวานัน้ น้ําสมสายชู ยังมีฤทธิเ์ ปนกรด
สารตะกัว่ ในน้าํ สมยิง่ จะถูกดูดซึมเขากระแสโลหิตไดงา ยยิง่ ขึน้
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ บ ม เก็ บ ไว น านที่ ผลิ ต ตามวิ ธี ก ารแบบดั้ ง เดิ ม
ที่ มี ราคาจําหน ายสู ง จะเปนผลิ ตภั ณฑที่ มี สารตะกั่ วไดใน
ปริมาณทีส่ งู มากดวย
ระดับสารตะกัว่ ในเลือดในประชากรสหรัฐ
วารสารขาวโรคระบาดประจําสัปดาหของทางการศูนย
ควบคุมปองกันโรคสหรัฐหรือ ซีดซี ี ชือ่ Morbidity and Mortality
Weekly Report (MMWR) ปที่ ๖๐ ฉบับที่ ๒๕ ประจําวันที่ ๑
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔หนา ๘๔๑-๘๔๕ไดพมิ พบทความเรือ่ ง
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“วิทยาการระบาดและการเฝาระวังระดับสารตะกัว่ ใน
ผูใหญ - - -สหรัฐอเมริกา ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒”
“Adult Blood Lead Epidemiology and Surveillance —
United States, 2008—2009”
MMWR Weekly July 1, 2011 / 60(25);841-845
เนือ้ ขาวไดกลาวถึงผลการติดตามเฝาระวังระดับตะกัว่
ในเลือดของผูใหญในสหรัฐโดยรวบรวมขอมูลดังกลาวจาก ๔๐
รัฐ ผลปรากฏวามีระดับลดลงโดยกําหนดระดับทีส่ งู กวา ๒๕
ไมโครกรัมตอเดซิลติ ร (>25 µg/dL) จากจํานวน ๑๔ คนของ
ผูใหญทมี่ งี านทําตอจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ในปพ.ศ. ๒๕๔๗
ลดลงเหลือ ๖.๓ คน ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ กลุมทีม่ รี ะดับตะกัว่
ในปริมาณสูง ไดแก กลุมผูใชแรงงานในโรงงานผลิต แบตเตอรี
โรงงานถลุงและหลอมโลหะทีม่ ใิ ชเหล็ก โรงงานสีและโรงงาน
กระดาษฝาผนั ง กลุม ถั ด ไปได แ ก ผูใ ช แ รงงานดั ด แปลง
กอสราง ตกแตงทาสี นักยิงปน และพวกที่มีกระสุนฝงใน
และชางหลอตะกัว่ ขอมูลนีไ้ ดชใี้ หเห็นความจําเปนของเจาหนาที่
ภาครัฐทีจ่ ะเขาไปชวยปกปอง ปองกันกลุมตาง ๆ เหลานีใ้ หมี
การสัมผัสกับสารตะกัว่ ใหนอ ยลง โดยจะกําหนดเปาหมายวาใน
ป พ.ศ.๒๕๖๓ระดับตะกัว่ ในเลือดจะกําหนดไวในระดับสูงสุด
เทากับหรือไมเกิน ๑๐ไมโครกรัมตอเดซิลติ ร (>10 µg/dL)
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๒. ปรอท
โรคจากสารปรอททําพิษ โรคมินามาตะ

มือพิการในเหยื่อของพิษปรอทในญี่ ปุน (จากวิกิพีเดีย)

ปรอทคืออะไร
คําวา ปรอท ในภาษาไทยนํามาใชกนั อยางกวางขวาง
และมีความหมายแตกตางกันดังตอไปนี้
๑. ปรอท หมายถึง โลหะหนักชนิดหนึง่ เปนของเหลว
เปลีย่ นรูปรางไดตามภาชนะทีบ่ รรจุ ไหลได ในภาษาอังกฤษตรง
กับคําวา Mercuryในภาษาละตินเรียกวา Hydragyrum จึงไดรบั
สัญลักษณวา Hgไดจากหินทีข่ ดุ พบในเหมือง โดยการนําหินนัน้
มาทําใหรอนดวยอุณหภูมิ ๑๓๗ องศาเซลเซียส เปนสารที่มี
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ความหนาแนนสูงมาก จนสามารถพยุงใหกอ นตะกัว่ หรือเหล็ก
สามารถลอยอยู บนกอนปรอทซึ่ งเป นก อนเหลวและไหลได
ไมจมลงในกอนหรือหยดปรอท ถึงแมปรอทจะมีลกั ษณะคลาย
ตะกัว่ และเปนของเหลว แตกม็ นี า้ํ หนักมากกวาตะกัว่ (มวลอะตอม
๒๐๐.๕๙)และถึงแมปรอทจะเปนโลหะ แตกไ็ มดงึ ดูดกับแมเหล็ก
ไมเกาะติดกับแมเหล็ก
๒. ปรอททีใ่ ชกนั มากในภาษาไทยอีกคําหนึง่ ใชเปน
เครือ่ งมือในการวัดอุณหภูมิ เชน ปรอทวัดไขหรือ Thermometer
เพราะปรอทขยายตัวสม่าํ เสมอ ไวตอการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ
สม่ําเสมอ มาตรวัดความกดดันของอากาศบางชนิดก็ทําดวย
ปรอท ทีเ่ รียกวา Barometer
๓. ชื่อนกชนิดหนึ่ง อานออกเสียงเมือนกัน แตการ
เขียนสะกดไมเหมือนกันคือ “นกปรอด” ซึง่ มีนกปรอดอยูม าก
ชนิดตางๆ กัน อยูถ งึ ๓๖ชนิด เชน นกปรอดคอลาย นกปรอดจีน
นกปรอดดํา นกปรอดดําปกขาว ฯลฯ
๔. ใชเปนคํากิรยิ าทีแ่ สดงถึงความวองไว ปรูด ปราด
รวดเร็ว เชน “ไวเปนปรอท เร็วเปนปรอท”
ในภาษาอังกฤษสําหรับคําวา Mercury มีความหมาย
เปนอยางอื่นอีก คือใชเรียกชื่อดาว ดาวเคราะห ดวงหนึ่งใน
จักรวาล คือ “ดาวพุธ”
Mercury ที่ หมายถึงปรอท ภาษาสามัญอาจเรียกวา
Quick silver
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การนําเอาปรอทมาใชประโยชน
มนุษยนาํ เอาโลหะปรอทมาใชในอุตสาหกรรมหลายๆ
ประเภท ไดแก
 อุ ตสาหกรรมเครื่ องวั ดอุ ณหภู มิ และความดั น
ใชในทางการแพทย เชน เครือ่ งวัดแรงดันเลือด
 เภสัชภัณฑ ไธเมอโรซอล (Thimerosoal) เปนสาร
ประกอบอินทรีย ทีใ่ ชผสมเปนสารถนอมกันบูดกันเสียในวัคซีน
ในทางทันตกรรม ใชเปนสวนประกอบในสารอุดฟน ซอมแซม
ฟน ยาฆาเชือ้ หลายประเภทในสมัยโบราณก็ใชปรอทเปนสวน
ประกอบ มีการนําไปผสมเปนเครือ่ งสําอางครีมฟอกสีผวิ ใหขาว
ซึง่ ทําใหเกิดพิษได
 ใช เป นส วนประกอบที่ สําคั ญในมาตรวั ด เช น
เนือ่ งจากเปนของเหลวทีม่ คี วามหนาแนนสูง ปรอทจึงเหมาะสม
ทีจ่ ะใชจดุ triple point ของปรอท คือ -๓๘.๘๓๔๔oซ คือจุด
ที่ใชเปนอุณหภูมิมาตรฐานสําหรับมาตราอุณหภูมินานาชาติ
(International Temperature Scale, ITS-90) บาโรมิเตอรปรอท
ปม สูญญากาศ (diffusion pump) เครือ่ งวัดปริมาณไฟฟา, และ
อุปกรณหอ งปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ
 เป นส วนประกอบในเครื่ องรางของขลั ง เช น
“พระกริง่ ปวเรศ”ก็ทาํ ดวยปรอทผสม
 อุปกรณในการถายรูป
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 อุปกรณไฟฟา ในหลอดอิเล็กตรอนบางชนิด รวม
ถึงเครื่ องปรับกระแสสลับใหเปนกระแสตรง (mercury arc
rectifier)
 ไอปรอทใชในหลอดไฟไอปรอท และปายโฆษณา
“หลอดนีออน”บางชนิด และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
 การยอมสี
 สารฆาแมลง
 การผลิตเยือ่ กระดาษและพลาสติก
 ในสมัยโบราณยังมีทใี่ ชอนื่ ๆ อีกอยางกวางขวาง
เปนตน
ดวยเหตุนี้เองเราจึงจะพบสารปรอทในสิ่ งแวดลอม
ไดมากและอยางกวางขวาง จนเราไมไดนึกถึงหรือลืมนึกถึง
และไมไดเอาใจใส เชน การทําปรอทวัดไขแตก หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซ็นต แตก ก็กอ อันตรายตอสุขภาพได เปนตน
เหตุระบาดกึกกองโลกของโรคชิสโซ มินามาตะ
เหตุระบาดกึกกองโลกของโรคนี้ มีรายงานเปนครัง้ แรก
เมือ่ ป พ.ศ.๒๔๙๙จากเมืองมินามาตะ ใน คูมาโมโตะ ปรีเฟคเจอร
(Minamata city, Kumamoto prefecture)ประเทศญีป่ นุ เปนเมือง
ทางชายทะเลฝง ตะวันตกของเกาะกิวชิว (Kyûshû) เกาะทางใต
ของประเทศ โรคนีจ้ งึ ไดรบั การขนานนามตามชือ่ เมือง ในบาง
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ครัง้ อาจเรียกชือ่ วา ชิสโซ มินามาตะ (Chisso-Minamata disease)
หรือมินามาตะ ชิสโซ ก็มี เพิ่ มคําวา ชิสโซเพื่ อเตื อนความ
ทรงจําอันขมขื่นนี้วา เหตุอุบัตินี้ โรคนี้เกิดจากบริษัท ชิสโซ
(Chisso Corporation)กอขึน้ จากการปลอยสาร เม็ทธิลเมอรควิ รี
กากอุตสาหกรรมทิง้ ลงในระบบน้าํ ทิง้ โดยไมไดกาํ จัดสารปรอท
กอนลงสูแมน้ําและทะเล คืออาวมินามาตะและทะเลชิรานูอิ
(Minamata Bay& Shiranui Sea) จนเกิดโรคระบบประสาทจาก
การแพสารปรอทในประชาชนของเมืองขึน้ บริษทั ชิสโซ เปน
บริษทั อุตสาหกรรมเคมี เปดดําเนินการมาตัง้ แตป พ.ศ. ๒๔๕๑
ผลิตภัณฑเคมีหลัก ที่บริษัทดําเนินการผลิตไดแก อะเซตีลีน
(acetylene)อะเซตัลดีไฮด (acetaldehyde)กรดน้าํ สม (acetic acid)
ไวนิล คลอไรด (vinyl chloride) และ อ็อคตานอล(octanol)นับวา
เป นโรงงานอุ ตสาหกรรมเคมี ชั้ นนําของประเทศ มาตั้ งแต

๘๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

กอนสงครามโลกครั้งที่สอง และหลังสงครามแลวก็ยังคงติด
อันดับอยู
สารปรอทมาจากโรงงานชิสโซไดอยางไร
เมือ่ ถึงป พ.ศ.๒๕๔๔ทางการไดมบี นั ทึกผูไ ดรบั เคราะห
จากเหตุการณนเี้ ปนจํานวนถึง ๒,๒๖๕ราย และเสียชีวติ ไปแลว
๑,๗๘๔ ราย ซึง่ บริษทั ชิสโซ ตองจายคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูเ คราะหรา ยเหลานัน้ ซึง่ มีจาํ นวนถึง ๑,๐๐๐ราย เปนเงินจํานวน
สูงถึง ๘๖ ลานเหรียญสหรัฐ และยังตองแยกจายเงินทดแทนให
แกอุตสาหกรรมประมงทีพ่ ลอยไดรับผลกระทบอีกกรณีหนึ่ง
ตางหากดวย

แผนที่ ญี่ปุนแสดง เกาะกิวชิว และเมืองมินามาตะ
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เมื่ อป พ.ศ. ๒๕๐๘ ก็ เกิ ดเหตุ การณ เช นนี้ ซ้ําอี กที่
นิอกิ าตะ ปรีเฟคเจอร (Niigata Prefecture) จึงมีการขนานนาม
ชือ่ โรคเพิม่ เติมอีกวาเปน “โรค นิอกิ าตะ มินามาตะ” (Niigata
Minamata disease)
ปฏิทนิ เหตุการณ
โรงงานชิสโซ เริม่ ผลิต “อะเซตัลดีไฮด” มาตัง้ แตป พ.ศ.
๒๔๗๕ ในตอนเริ่มตนผลิตไดปละ ๒๑๐ ตัน พ.ศ. ๒๕๙๔
สามารถเพิม่ การผลิตไดปริมาณถึง ๖,๐๐๐ตัน และผลิตไดปริมาณ
สูงถึง ๔๕,๒๔๕ ตันในป พ.ศ. ๒๕๐๓ ประมาณ หนึง่ ในสี่
ถึงหนึง่ ในสามของปริมาณความตองการของอุตสาหกรรมใน
ประเทศญีป่ นุ หนึง่ ในสีข่ องประชากรของเมืองมินามาตะ เปน
พนักงานของโรงงาน และครึ่งหนึ่งของภาษีรายไดของเมือง
ก็เปนเงินทีไ่ ดจากบริษทั ชิสโซ ดังนัน้ บริษทั นีจ้ งึ อยูใ นอันดับ
“เจาพอ” ของเมืองนีท้ เี ดียว
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๙๙ มีผูปวยเด็กหญิงอายุ ๕
ขวบไปขอรับการตรวจรักษาโรคทีโ่ รงพยาบาลของบริษทั ชิสโซ
ทีม่ นิ ามาตะดวยอาการสําคัญวา เดินลําบาก พูดไมใครได ไม
สะดวก และมีอาการชักกระตุก อีกสองวันตอมา นองสาวของ
เธอก็มอี าการทํานองเดียวกัน แพทยจงึ รับผูป ว ยทัง้ สองรายไว
รักษาในโรงพยาบาล
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มารดาของเด็กไดเลาใหแพทยฟง วา บุตรสาวของเพือ่ น
บานใกลเคียงก็ปว ยดวยโรคทีม่ อี าการคลายคลึงกัน เมือ่ มีโรค
เกิ ดขึ้ นในชุ มชนเป นกลุ มก อนหรื อคลั สเตอร จึ งต องมี การ
สํารวจชนิดเคาะทุกประตูทกุ บานสํารวจเลยทีเดียว ก็พบผูป ว ย
เพิม่ อีก ๘ ราย จึงรับมาไวรกั ษาในโรงพยาบาล
วันที่ ๑ พฤษภาคม ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลแหงนัน้
จึงไดแจงแกทางฝายสาธารณสุขทองถิ่น ใหไดรับทราบวามี
การระบาดของโรคระบบประสาท ทีย่ งั ไมทราบวาเปนโรคอะไร
อุบตั ขิ นึ้ ทีเ่ มืองนี้
การดําเนินการสอบสวนโรคจึงเริม่ ขึน้ โดยเมือ่ ปลาย
เดือนพฤษภาคมป ๒๔๙๙ นัน้ เอง ก็มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนและปองกันโรคขึน้ เนือ่ งจากในธรรมชาติของเหตุการณ นาจะเปนโรคติดเชื้อและโรคติดตออันตราย จึงมีการ
แยกกักกันผูป ว ย มีการพนยาฆาเชือ้ ทีบ่ า น ทัง้ ในบานและบริเวณ
บานทีม่ ผี ปู ว ย เทากับวาเปนการตีตราบาปใหแกครอบครัวนัน้
กอใหเกิดความรังเกียจเดียดฉันทไปทัว่ ในการสํารวจยังพบวา
แมวเลี้ ยง และสั ตว ป าในบริ เวณรอบบ านผู ป วยก็ พลอยมี
พฤติกรรมผิดปกติไปดวย ชาวบานรายงานวาตัง้ แตป พ.ศ.๒๔๔๓
เปนตนมา แมวในหมูบานก็เปนโรคแปลกๆ คือมีอาการชัก
เหมือนแมวเปนบาและไมนานก็ตาย ชาวบานเรียกโรคของแมววา
“โรคแมวลีลาศ - cat dancing disease” (เรียกเปนภาษาญีป่ นุ วา
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neko odori byô) อีกาก็รว งหลนลงจากคบไม จากฟา สาหราย
ทะเลที่ เคยอุ ดมสมบู รณ ในท องทะเลก็ หดหาย และมี ปลา
ทะเลตายลอยอยู เกลื่ อนกราด คณะกรรมการเลยตองขอชิญ
นักวิชาการ นักวิจยั โรค จากมหาวิทยาลัยคูมาโมโตะ เขามาชวย
สอบสวนวิจยั ดวย
เมือ่ วันที่ ๒๔สิงหาคม๒๔๙๙มหาวิทยาลัยคูมาโมโตะ
จึงไดจัดตั้ งคณะนักวิจัยมีแพทยจากคณะแพทยศาสตร รวม
อยูใ นคณะดวย คณะไดเดินทางไปมินามาตะเปนระยะ ไปเยีย่ ม
ตรวจผูป ว ยโดยละเอียด รวมอภิปรายกรณีผปู ว ย ทําใหแลเห็น
ภาพตาง ๆ คอย ๆ ชัดเจนขึน้
โรคเกิดขึน้ ปุบปบโดยไมมสี ญ
ั ญาณอะไรบอกเหตุนํา
มากอนเลย
ผูป ว ยเริม่ มีอาการสูญเสียความรูส กึ ชาทีม่ อื และเทากอน
มือไมสามารถหยิบของชิน้ เล็กและกลัดกระดุมเสือ้ ไมได
วิง่ ไมไดหรือเดินสะดุดๆ ตะกุกตะกัก เสียงก็เปลีย่ นไป
ผูป ว ยบางรายแลเห็นสิง่ ของไมชดั สายตาดูอะไรลําบาก หูตงึ
การไดยนิ เสียงก็ลดลง กลืนอะไรก็ลาํ บาก อาการตางๆ เหลานี้
จะดําเนินไปในทางทีเ่ ลวลงแลวจนถึงขัน้ ทีม่ ีอาการชักกระตุก
หมดสติและเสียชีวติ
เมื่อถึงเดือนตุลาคม ๒๔๙๙ คณะสํารวจก็พบผูปวย
ถึง ๔๐รายดวยกัน เสียชีวติ แลว ๑๔ราย อัตราปวย-ตายสูงนาวิตก
คือสูงถึงรอยละ๓๖.๗ทีเดียว
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ยังมีปริศนารออยู ขางหนาที่ เปนปญหาใหญ ที่ ตอง
หาคําตอบใหไดโดยดวน
?อะไรคือเหตุกอ โรค
นักวิจัยดําเนินการหาขอมูลทางระบาดวิทยาก็ไดราย
ละเอียดเพิม่ เติมคือ
ผูป ว ยสวนใหญเปนสมาชิกครอบครัวเดียวกัน
อาชีพหลักของครอบครัวคือการประมง
อาหารหลักของครอบครัวคือ ปลา กุง และหอย
แมวก็ใหกินเศษอาหารที่เหลือจากเจาของบาน ตาย
จากโรคทีม่ อี าการคลายกับเจาของ
ประเด็นปญหาคอยๆ ขมวดเขามา โรคระบาดนาจะมา
จากอาหารทีบ่ ริโภครวมกันทัง้ คนและแมว
ทีน่ า สงสัยทีส่ ดุ ถาไมใชปลาก็นา จะเปนกุง หรือหอย
งานวิจยั จึงเริม่ จากโจทยทพี่ อจะมองเห็น แมจะยังไมชดั
แตกไ็ มเลือนลางเสียทีเดียว
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ คณะนักวิจยั ก็ประกาศวา
“ยูเรกา” เราพบในเบือ้ งตนแลววา โรคมินามาตะ เกิดจากการแพ
พิษโลหะหนัก โดยเชือ่ วา นาจะเกิดจากการบริโภคอาหารทะเล
เมื่ อความสงสั ยมุ งไปที่ การแพ พิ ษโลหะหนั ก การ
สอบสวนก็ขมวดประเด็นมุง ไปทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมทีใ่ ชโลหะ
หนักในกระบวนการผลิต ทางบริษทั เองก็ใหความรวมมือโดยนํา
น้าํ ทิง้ น้าํ เสียทีร่ ะบายออกจากบริษทั ไปตรวจและก็พบวามีกาก
โลหะหนักหลายชนิดปนเปอนอยูในปริมาณที่สูงพอที่จะกอ
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พิษได มีทั้ งตะกั่ว ปรอท แมงกานีส สารหนูหรืออารเซนิค
เซเลเนี ยม ธั ลเลี ยม และทองแดง จะโทษโลหะหนั กชนิ ด
ใดก็ยงั ยากฟนธงยังไมได ตองใชเวลาพิสจู นกนั อีกตอไป
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึง ๒๕๐๑ ก็เกิดมีหลายความ
เห็นหลายทฤษฎีขนึ้ ทีแรกแมงกานีสรับไปเปนแพะกอนเพือ่ น
บางคนก็ตวู า เปน ธัลเลียม บางทานก็วา เซเลเนียม จนกระทัง่
เดื อ นมี นาคม เมื่ อ มี แพทย โรคระบบประสาทชาวบริ ทิ ช
นายแพทย ดักลัส แม็คอัลไพน Douglas McAlpineเปนผูแ นะวา
อาการของผูป ว ยโรคมินามาตะ คลายกับผูป ว ยโรคแพพษิ สาร
ปรอท การตรวจหาสารปรอทในน้ํ า ทิ้ งน้ํ า เสี ยของโรงงาน
จึงเอาจริงเอาจัง เขมงวดเขาทุกที
ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๐๒ รายงานการตรวจหาสาร
ปรอทที่อาวมินามาตะก็เปดเผยออกมาวา ทัง้ กุง หอย ปู ปลา
ในทะเลในอ าวมิ นามาตะ กุ งหอยในโคลนก นอ าว ต างก็ มี
ปริมาณสารปรอทสูงมาก สูงทีส่ ดุ ไดจากรอบ ๆ โรงงานชิสโซ
ในน้าํ ทิง้ ทีป่ ากคลองของบริษทั ทีต่ รง ทาเรือไฮอัคเค็ค (Hyakken
Harbour)มีสารปรอทในความเขมสูงจากตะกอนเลนทีป่ ากคลอง
มีปริมาณปรอทสูงถึง ๒ กิโลกรัมตอเลนน้ําหนักหนึง่ ตัน สูง
พอ ๆ กับปริมาณในเหมืองปรอททีเดียว และคอย ๆ มีปริมาณ
ลดลงในทองทะเลทีห่ า งออกไป ในเวลาตอมา บริษทั ชิสโซถึงกับ
ตั้งบริษัทลูกในเครือขึ้นเพื่อแยกเอาปรอทจากเลนไปจําหนาย
ทํากําไรอีกโสดหนึง่ ดวย
๙๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

ไดเก็บตัวอยาง “เสนผม” ของผูป ว ย และของชาวบาน
ทัว่ ไปในมินามาตะเอาไปวิเคราะห พบวาในผูท ปี่ ว ยมีปริมาณ
ปรอทสูงโดยเฉลีย่ ที่ ๗๐๕ สวนตอลาน ( 705 part per million –
ppm) ในคนปกติไมมอี าการของโรคพบในปริมาณ ๑๙๑ สวน
ต อล า น เมื่ อเปรี ยบเที ย บกั นคนที่ อยู ที่ อื่ นนอกมิ นามาตะ
จะพบในปริมาณเพียง ๔ สวนตอลาน
สรุปผลคําตอบ จึงออกที่สารปรอทออกจากโรงงาน
บริษทั ชิสโซ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ กระทรวงสาธารณสุข
และสวัสดิภาพ จึงตีพิมพรายงานผลการศึกษาวิจัยสอบสวน
โรควา
“โรคมินามาตะเปนโรคจากการแพพษิ ทีท่ าํ ใหมผี ลตอ
ระบบประสาทกลาง เกิดจากการบริโภคกุง หอย ปูปลาทีจ่ บั จาก
อาวมินามาตะและบริเวณใกลเคียงโดยรอบ สารกอโรคสวน
ใหญอยูใ นรูปของสารประกอบปรอทอินทรีย
มีการฟองร องเรี ยกรองคาชดเชยจากบริ ษัทเจาของ
โรงงานและจากรัฐบาล
มีสมาคมที่ยื่นมือเขาใหชวยเหลือแกผูเปนเหยื่อของ
สารพิษไดยื่นขอเรียกรองตอบริษัทชิสโซเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๑๒ เจรจากันอยู หลายครั้ ง แต ก็ยังหาขอยุติไมได ทาง
กระทรวงพัฒนาการสังคมจึงยืน่ มือเขามาชวยทําการไกลเกลีย่ ให
เกิดการยอมรับของทัง้ สองฝายจนกระทัง่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
ปตอ มาจึงบรรลุขอ ตกลงในเบือ้ งตนวา
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ในรายที่ เสียชีวิตไปแลว ญาติผู ตายจะไดรับเงินคา
เสียหายรายละ๑.๗ ลานเยน ถึง ๔ ลานเยน (๔,๗๐๐ ถึง ๑๑,๐๐
เหรี ยญสหรั ฐ) ผู ที่ ยังมี ชี วิ ตอยู และมี ความเจ็ บป วยจากโรค
จะไดรบั เงินทันทีในวันทีท่ าํ สัญญาในขอตกลง เปนเงินจํานวน
ตัง้ แต ๑ลานเยน ถึง ๔.๒ ลานเยน (๒,๗๖๐ ถึง ๑๑,๖๖๐ เหรียญ
สหรัฐ) และไดรับเงินชดเชยเปนรายปตอไปอีกรายละ ปละ
๑๗๐,๐๐ ถึง ๓๘๐,๐๐๐ลานเยน(๔๗๐ –๑,๑๐๐ เหรียญสหรัฐ)
เมื่ อเดื อนมี นาคม ๒๕๔๔ ปรากฏว ามี ผู เสี ย หาย
๒,๒๖๕คน และผูเ สียชีวติ ไปแลวอีก ๑,๗๘๔คน และมีผไู ดรบั
เงิ นชดเชยที่ ยั งไมได พิ สูจน ทราบแน ชั ดเป นทางการว าเป น
ผูเ สียหายอีกรวม ๑๐,๐๐๐ คน และยังตองจายเงินชดเชยใหแก
อุตสาหกรรมประมงและชาวประมงอีกดวย
โรงงานชิสโซ ก็สญ
ั ญาวาจะยุตกิ ารผลิตฟอรมลั ดีไฮด
ตามกรรมวิ ธี เดิ ม ที่ ใ ช สารปรอท เป นตั วช วยเร งปฏิ กิ ริ ยา
ท อ น้ํ า ทิ้ ง จากโรงงานหลั ง ขจั ดของเสี ย แล ว ก็ ใ ห เปลี่ ย น
ไปปลอยลงในแมน้ําแทน แทนทีจ่ ะลงสูอา วในทะเลโดยตรง
เหมือนเดิม
การแพพษิ สารปรอททีก่ รุงแบกแดด
หนังสือพิมพ นิวยอรค ไทม รายงานขาวเมือ่ วันที่ ๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ วา มีนกั ทองเทีย่ วทีก่ ลับจากกรุงแบกแดด
ไดเลาเมือ่ ไปถึงกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน วา มีผเู สียชีวติ หมู
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จากการแพพษิ ปรอทในกรุงแบกแดดมีจาํ นวนผูต ายสูงระหวาง
๑๐๐-๔๐๐ คนทีเดียว เขาใจวาเกิดจากการใชสารกําจัดศัตรูพชื
ทีผ่ ดิ โดยเอาสารผสมปรอท (ซึง่ ไมไดตงั้ ใจผลิตใหใชเปนสาร
ฆาแมลง) แตมกี ารเอาไปใชผดิ พลาด จึงเกิดเรือ่ ง
การวินจิ ฉัย/รักษา
ขอพิจารณาในการวินจิ ฉัย
๑. การสัมผัสหรือการไดรบั สารปรอทอยางเฉียบพลัน
การสูดเอาไอของโลหะปรอทเขาไป อาจทําใหมอี าการ
ทางปอด อาการเริม่ แรกจะมีไข หนาวสัน่ หายใจหอบ มีรสโลหะ
ในปาก เจ็บหนาอกแบบเจ็บเยื่อหุม ปอด อาจทําใหสับสนกับ
ไขทเี่ กิดจากการสูดหายใจเอาไอโลหะอืน่ ๆ (metal fume fever)
อาการอืน่ ทีอ่ าจพบ ไดแก อาการอักเสบในชองปาก ซึม สับสน
และอาเจียน นอกจากการหายใจเขาไป อาจจะไดรบั สารโลหะ
ปรอทจากการฉี ด ซึ่ ง จะทํ า ให การอุ ดตั นของหลอดเลื อด
พุลโมนารีย ทีม่ อี นั ตรายถึงแกชวี ติ (a life-threatening pulmonary
embolism)
การฟน จากอาการตาง ๆ เหลานีห้ ลังการรักษามักจะ
ฟน โดยไมมภี าวะอืน่ ๆ แทรกซอนอีก แตภาวะแทรกซอนทาง
ปอดที่ ไม ได รั บการรั กษาอาจเกิ ดขึ้ นได ได แก interstitial
emphysema, pneumatocele, pneumothorax, pneumomediastinumและ interstitial fibrosisอาจมี ARDSทีท่ าํ ใหตายได
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๒. การไดรบั หรือการสัมผัสสารปรอทอยางเรือ้ รัง
 การได รับหรือการสัมผัสสารปรอทเรื้ อรังหรือ
การสัมผัสหรือการไดรบั สารปรอทเฉียบพลันในปริมาณทีม่ ากๆ
จะทําใหเกิดอาการทางผิวหนังและอาการทางระบบประสาท
อาการ“ไตรลักษณ” หรือ “classic triad”ของการสัมผัสในลักษณะ
เชนนีไ้ ดแกสนั่ (tremors),เหงือกอักเสบ(gingivitis),และอีรธี สิ ซัม
(erethism หมายถึงอาการทางจิตประสาทหลายประการอยาง
กวางขวาง คือ นอนไมหลับ อาย หลงลืม อารมณแปรปรวน
ซึม เบื่ ออาหาร มีอาการของการรบกวนระบบเวโสโมเตอร
เหงือ่ ไหลมาก หนาแดง) อาการแสดงอืน่ ๆ ทีอ่ าจพบได ไดแก
ปวดศีรษะ การมองเห็นผิดปกติ (เชนลานสายตาแคบคลายมอง
เห็ นว าอยู ในถ้ําหรื อ tunnel vision) ปลายประสาทอั กเสบ
น้ําลายไหลมาก เดินสะปะสะปะ หากซักประวัติไมละเอียด
ไดประวัติการสัมผัสไมแนชัด ไมชัดเจน เชน ในคนอายุมาก
อาจทําให สั บสนกั บโรคปาร กิ นสั น โรคหลงลื มในคนแก
และโรคอัลซายเมอร ทําใหวนิ จิ ฉัยผิดก็ได
สารโลหะปรอท ถูกดูดซึมในทางเดินอาหารไดยากมาก
ดวยเหตุนี้ การวัดปรอทโดยใชเทอรโมมิเตอรทงั้ อมและสอดทาง
ทวารหนักจึงไมใชเรื่องที่นาปริวิตกแตอยางใด สารอะมัลกัม
ที่ใชอุดฟน มีโลหะปรอทเปนสวนผสม ผูมีอาชีพทันตกรรม
อาจมีโอกาสสัมผัสปรอท จึงตองปฏิบตั ิตามคําแนะนําในการ
ประกอบอาชีพอยางเครงครัด ผูปวยที่ไดรับการอุดฟนอาจมี
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ระดับสารปรอทในปสสาวะสูงบางเล็กนอย แตไมมคี วามสัมพันธ
อะไรกับความผิดปกติหรือโรคของระบบตาง ๆ ของรางกาย
ในเดือนธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๕สํานักงานบริหารอาหาร
และยาสหรัฐ (USFDA)ไดออกแถลงการณเพือ่ คุม ครองผูบ ริโภค
เกีย่ วกับการใชอะมัลกัมอุดฟนวา
“ทางการไดตดิ ตามผลไมดใี นการใชอะมัลกัม อุดฟน
อยูอ ยางตอเนือ่ ง ยังไมพบหลักฐานทีแ่ นชดั วามีผลเสียแตอยางใด
ยกเวนในรายทีเ่ กิดการแพ (allergy) ซึง่ เกิดขึน้ ไดนอ ยรายมาก”
การสัมผัสไดรับสารปรอทอนินทรีย หรือเกลือของ
ปรอทมักเกิดจากการกิน หรื อจากการดูดซึ มจากระบบทาง
เดินอาหาร อาการปจจุบนั หรือเฉียบพลันของพิษปรอทจะเปน
อาการที่เกิดจากฤทธิ์กัดกรอนและการตกคางของสารปรอท
อั นได แก เยื่ อเมื อกต าง ๆ เปลี่ ยนสี เป นสี เทาสี ขี้ เถ า ภาวะ
ฮีมาโตชีเซีย (hematochezia) หรือการถายเปนเลือดเนื่องจาก
มีเลือดออกในลําไสใหญสว นลาง อาเจียน ปวดทองมาก และ
ฮัยโปวอลีมคิ ช็อค (hypovolumic shock) สวนอาการตามระบบ
อืน่ มักจะเกิดภายหลังการกินเขาไปเปนเวลาหลายชัว่ โมงหรือเปน
เวลาหลายวันก็ได อาการแสดงทางระบบอืน่ ๆ ทีว่ า นัน้ ไดแก
ความรูส กึ วามีรสโลหะในปาก ชองปากอักเสบ อาการระคาย
เคื องที่ เหงื อก หายใจมีกลิ่ นเหม็ น ฟนโยก ท อไตเนาเป อย
ซึง่ นําไปสูก ารมีปส สาวะนอยหรือไมมนี า้ํ ปสสาวะเลย (oliguria
or anuria)
๑๐๐
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ความสัมพันธของการสารผสมปรอทไธโอเมอรซอล(thiomersol)
กับการเกิด “ออติสซัม”
ยั งคงมี อี กป ญหาหนึ่ งที่ ยั งโต แย งกั นอยู มากได แก
ความสัมพันธของการสารผสมปรอทในรูปของ ไธโอเมอรซอล
(thiomersol) หรือไธเมอรซอล ผสมเพือ่ เปนสารถนอมวัคซีน
ไมใหบดู ไมใหเสีย กับการเกิด “ออติสซัม” ทัง้ ฝายสนับสนุน
และฝายโตแยง ตางก็มีหลักฐานที่ หนักแนนกันทั้ งสองฝาย
อยางไรก็ตามทางการ USFDA และอีกหลายประเทศในยุโรป
ก็ ไ ม ยอมให มี สารไธโอเมอร ซอล ผสมในวั คซี นเพื่ อเป น
สารถนอมอีกตอไป แตอกี หลายประเทศยังไมไดหา มในเรือ่ งนี้
การตรวจทดสอบหาสารปรอทในตัวอยางตรวจ
ตัวอยางตรวจไดแก เลือด ปสสาวะและเสนผม
ตัวอยางตรวจ เลือด
 ในคนปกติ ปริมาณของสารปรอทในเลือดจะต่ํา
กวา ๑๐ ไมโครกรัมตอเลือดหนึง่ ลิตร โดยปกติควรจะมีระดับ
ประมาณ ๒ ไมโครกรัมตอลิตร จะสูงมากกวานัน้ ไดในรายที่
บริโภคอาหารปลาเปนประจํา แตควรจะสูงไดไมเกิน ๒๐ไมโครกรัมตอลิตร (ในเอกสารบางฉบับใหไมเกิน ๕๐ ไมโครกรัม
ตอลิตร)
ตัวอยางตรวจปสสาวะ
 เก็บปสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง หรือถาเปนปสสาวะ
ครัง้ เดียว ควรจะตรวจซ้าํ อีกหลาย ๆ วันโดยใชปส สาวะทีเ่ ก็บ
ในเวลาเดียวกันของทุก ๆ วัน
๑๐๑
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ยังไมพบวามีความสัมพันธกันอยางชัดเจนระหวาง
ระดับของสารปรอทในเลือดกับระดับสารปรอทในปสสาวะ และ
อาการเกิดพิษของสารปรอท
ตัวอยางตรวจอีกชนิดหนึง่ ไดแก เสนผม
 เสนผม สําหรับการตรวจเสนผม ใหใชเสนผมที่
ถอนจากหนังศีรษะ ทดสอบในกรณีทไี่ ดรบั สารปรอทประเภท
“เมธิลเมอรควิ รี – methylmercury
 การทดสอบสมรรถภาพของตับและไตมี ความ
จําเปนและสําคัญในกรณีที่ไดรับสารปรอทเขาไปในปริมาณ
ทีส่ งู เพือ่ ประเมินสมรรถภาพของอวัยวะทัง้ สองนัน้
ตรวจเม็ดเลือดสัมบูรณและการตรวจเคมีเลือด
 การตรวจอันดับตอไปคือการ ตรวจเม็ดเลือดสัมบูรณ
(complete blood count) และการตรวจเคมีเลือด เพือ่ ทีจ่ ะดูภาวะ
เลือดจางจากการตกเลือด และเปนการตรวจดูสมรรถภาพไต
ซึ่ งจะบอกว าเริ่ มเสื่ อมจนจะกลายเป นไตวายป จจุ บั นหรื อ
ไตวายเรื้ อรังแลวหรือยังและเป นการคัดแยกเอาภาวะความ
ปกติจากความผันแปรของสารอีเล็กโทรลัยทของรางกายดวย
 ใหพจิ ารณาถึงเรือ่ งการตัง้ ครรภของสตรีวยั เจริญ
พันธุด ว ย
การถายภาพรังสีทรวงอกและการถายภาพรังสีชอ งทอง
 การถ ายภาพรั งสี ทรวงอกเพื่ อสํา รวจหาภาวะ
เลือดอุดตันในหลอดเลือดปอด (pulmonary embolism)และการ
๑๐๒
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ถายภาพรังสีชอ งทองก็เพือ่ สํารวจดูวา ในรายทีก่ ลืนสารปรอท
เขาโดยบังเอิญหรือรูเ ทาไมถงึ การณ หรือโดยจงใจ วามีสารปรอท
ตกคางในทางเดินอาหารสวนใดบาง
การรักษา
มีหลักในการรักษาอยูส ามประการคือ
๑. การขจัดสารปรอทใหออกจากรางกาย
๒. การรักษาตามอาการ/การรักษาประคับประคอง และ
๓. ชีเลชันบําบัด (chelation therapy)
๑. การขจัดสารปรอทใหออกจากรางกาย
หากสารปรอทถูกกลืนกินเขาไป เนือ่ งจากมีการดูดซึม
จากทางเดินอาหารไดนอย ไดยาก จึงตองหาวิธเี อาสารปรอท
ออกใหไดมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได อันไดแก
 การสวนล างกระเพาะอาหาร หรื อล างท องทั้ ง
ระบบ (Gastric Lavage, Whole Bowel Irrigation)
 ทําใหอาเจียน ใหยาทําใหอาเจียน (Emetics)
 ใชผงถานชวยดูดซับไว (Charcoal)
 ใหยาระบาย ยาถาย (Cathartics)
๒. การรักษาตามอาการและรักษาประคับประคอง
 ใหการรักษาตามอาการและรักษาประคับประคอง
อืน่ ๆ (Symptomatic and Supportive Measures) ใหสารน้าํ และ
อีเล็คโทรลัยทใหเพียงพอใหสมดุลย
๑๐๓
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๓. ชีเลชันบําบัด (chelation therapy)
ตารางขางลางนี้ เปนรายชือ่ ของสารทีใ่ ชใน “ชีเลชัน
บําบัด”ของการรักษาการแพสารพิษหลายชนิด ผูท ที่ าํ การรักษา
ควรศึ ก ษาหาความรู เพิ่ มเติ ม รวมทั้ งวิ ธี ก ารแก ไ ขผลไม
พึงประสงคตา ง ๆ ของสารเหลานีด้ ว ย
Chelating Agent

Toxin

Dimercaprol (BAL)

Arsenic
i.m.
Lead
Mercury
(inorganic)*
Arsenic
p.o.
Lead
Mercury
Arsenic
p.o.
i.m.

Dimercaptosiccinic acid
(DMSA) (Succimer)
Dimercaptopropane-sulfonate
(DMPS)
D-pencillamine

Arsenic
Mercury
Lead

Ethylenediamintetra-acetic
Lead
acid (EDTA) (Edetate disodium)

Route**

p.o.

I.V.



๑๐๔

Drug
Dimercaptol
Injection B.P.
BAL in Oil
Chemet
Bulk form
(for compounding
by pharmacists)
Metalcaptase
Pencillamine
Cuprimine
Depen
Chealamide
Versenate
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๓. แคดเมียม
การแพพษิ สารแคดเมียม-โรคอิตาย-อิตาย
โรค “อิตาย-อิตาย - itai-itai disease”

ยังมีโรคชือ่ แปลกๆ อยูโ รคหนึง่ ชือ่ วา “โรคอิตาย อิตาย”
โรคชือ่ ตลกๆ นี้ เปนทีท่ ราบกันวาเกิดจากการแพพษิ สารแคดเมียม
โรคนีไ้ ดมกี ารรับรูว า มีโรคเชนนีเ้ กิดขึน้ แถบลุม แมนา้ํ จินซึ เมือง
โทยามา(Jinzu river basin,Toyama city)ประเทศญีป่ นุ มาตัง้ แตป
พ.ศ.๒๔๙๓แลว แตเพิง่ จะมีรายงานโรคเปนครัง้ แรกในประเทศ
ญีป่ นุ โดยนายแพทยฮากิโน (Dr.Hagino)เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๑๑
การปนเปอนและการสะสมของแคดเมียมในน้ํา ใน
อากาศ ในดิน พบวามีปริมาณสูงขึ้นในบริเวณที่ใกลโรงงาน
๑๐๕
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อุตสาหกรรม ในประเทศญีป่ นุ นาขาวมักมีนา้ํ ทีม่ สี ารแคดเมียมสูง
ปนเปอ นหลอเลีย้ งตนขาว การบริโภคขาวเปนอาหารหลักจึงนํา
ไปสูก ารสะสมแคดเมียมในรางกายและกอพิษเมือ่ มีระดับทีส่ งู
พอที่ จะกอพิษได คือเกิดโรคที่ มีชื่ อ วา โรค “อิ ตาย-อิ ตาย”
(“Itai-Itai”)
แคดเมียมคืออะไร
แคดเมียม เปนสารประเภทโลหะ คือโลหะทีเ่ ปนเงาวับ
ใชทาํ สิง่ ของตางๆ เชน เสนลวด กันชนรถยนต แตจริงๆ แลว
โลหะแคดเมียมนัน้ มิไดใชเพียงงานดังกลาวเทานัน้ แตยงั ใชใน
กิจการอืน่ ๆ อีกมากมาย สวนใหญใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ
ประมาณรอยละ ๕๐ ใชในการเคลือบเงาดวยไฟฟาที่เรียกวา
Electroplated coating จะไดผวิ โลหะทีเ่ คลือบดวยแคดเมียมเปน
เงางามและทนตอการกัดกรอน ไมเปนสนิมนอกเสียจากจะมีการ
หลุดลอกของแคดเมียมทีเ่ คลือบอยู โลหะภายในซึง่ สวนใหญ
เปนเหล็กจึงจะเปนสนิมได โลหะทีเ่ คลือบดวยแคดเมียมจะใชใน
อุปกรณรถยนตตางๆ ทั้งที่เปนสวนของเครื่องยนตและสวน
ประกอบอื่นๆ รวมไปถึงนอตและสกรูดวย จะกันสนิมไดดี
นอกจากนั้ นโลหะเคลื อบแคดเมี ยมยั งใช เป นชิ้ นส วนของ
เครือ่ งบิน วิทยุ โทรทัศน ตูเ ย็น และอืน่ ๆ อีกมากมาย
นอกจากนีแ้ คดเมียมยังอยูใ นรูปของสารประกอบตาง ๆ
อีกมากมาย เชน แคดเมียมซัลไฟด และ แคดเมียมซัลโฟซีลไี นต
๑๐๖
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ใชเปนตัวสีในสิง่ ตางๆ พลาสติก สีทา สีพน หมึก ยาง เสือ้ ผา
และสีทจี่ ติ รกรใชในการวาดภาพหรือทาชิน้ งานจิตรกรรมตางๆ
เพราะใหสสี วย สารประกอบแคดเมียมบางชนิดใชเปนสารเพิม่
ความคงตัวของพลาสติก เชน แคดเมียมสเตียเรท เปนตน
โลหะแคดเมียมยังใชผสมกับโลหะอืน่ เปนโลหะอัลลอยด
เชน ผสมกับโลหะทองแดงจะชวยเพิม่ ความเหนียวและความ
ทนทานตอการสึกหรอใหกบั ทองแดงดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ ยัง
ทนอุณหภูมสิ งู ดวย นําไปใชผลิตอุปกรณตา งๆ ทีต่ อ งทนความ
รอน เชน ทําหมอน้ํารถยนต หรืออุปกรณเครื่องเย็นตางๆ ที่
ตองระบายความรอนมากๆ ถานําแคดเมียมไปผสมกับโลหะ
เงินจะไดโลหะอัลลอยดทเี่ งางาม ใชในการผลิตเครือ่ งประดับ
อัญมณีตา งๆ
ประโยชนของแคดเมียมยังขยายการใชไปในอุตสาหกรรม
การผลิตแบตเตอรีข่ นาดเล็กทีเ่ รียกวา แคดเมียมนิเกิล แบตเตอรี่
(CdNi batteries)สําหรับการใชกบั อุปกรณขนาดเล็ก เชน นาฬิกา
เครื่องคิดเลข กลองถายรูป และวิทยุเล็กๆ เปนตน ยังมีสาร
ประกอบแคดเมียมประเภท แคดเมียมโบรไมต แคดเมียมไอโอไดด
ใชบา งในการถายรูป นอกจากนีย้ งั พบวาโลหะแคดเมียมใชใน
Photoelectric cells ผสมในสารฆาเชือ้ ราทีใ่ ชในกิจการเกษตร
และปจจุบนั ยังใชในเตาปฏิกรณปรมาณูดว ย
๑๐๗
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มนุษยไดรบั สารแคดเมียมมาไดอยางไร
ในช วงระยะเวลาพ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๓ เป นช วงที่
มนุษยมีโอกาสไดรับสารแคดเมียมจากภาคอุตสาหกรรมมาก
ทีส่ ดุ จึงเปนชวงทีม่ กี ารปรากฏของการเกิดพิษจากแคดเมียมทีเ่ ห็น
ไดชดั เจนขึน้ จึงทําใหมีการใชแคดเมียมในภาคอุตสาหกรรม
ลดลงเปนอยางมาก ในสถานทีป่ ระกอบการทีม่ กี ารใชแคดเมียม
ก็จะจัดใหมที คี่ รอบดูดควัน หรือ fume hood เพือ่ ใหผปู ฏิบตั งิ าน
ไดมโี อกาสสัมผัสกับควันแคดเมียมนอยทีส่ ดุ
มนุษย มั กจะได รับสารแคดเมี ยมจากอาหาร แมแต
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ นบริเวณทีไ่ มใชบริเวณอุตสาหกรรมก็ตาม
การไดรบั เขาไปในปริมาณต่าํ ๆ จะไปสะสมใหมปี ริมาณคอยๆสูง
ขึ้ นไดในตับและไตของผู ใหญ และของสัตววั ยโตเต็มวัยได
แคดเมียมเปนสารทีร่ า งกาย ไมไดนาํ ไปใชประโยชนอะไรเลย
ดังนัน้ แคดเมียม แมในปริมาณทีต่ า่ํ ก็อาจเปนพิษตอรางกายได
สารแคดเมียมอาจพบสะสมไดในเชื้ อจุลชีพหลายชนิดและ
ปนเปอ นอยูใ นระบบนิเวศนของมนุษย
สําหรับแคดเมียมในอาหารนัน้ จะมีมากหรือนอยขึน้ อยูก บั
แหลงผลิตอาหาร และการปนเปอ นของแคดเมียมในสิง่ แวดลอม
ซึง่ เขาไปปนอยูใ นน้าํ และในดิน บริเวณใดทีม่ โี ลหะแคดเมียมใน
ดินสูงและมีการปลูกพืชบริเวณนัน้ จะมีปริมาณแคดเมียมในพืช
นัน้ สูงตามไปดวย ตัวอยางเชน กรณีของบางเมืองในประเทศ
๑๐๘
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ญี่ ปุ นที่ อยู บริ เวณตอนใต ของการทําเหมื องแร จะมี โลหะ
แคดเมียมถูกชะลงมาตามน้าํ และสะสมในดิน เมือ่ ปลูกขาวใน
บริเวณนัน้ จะพบวามีปริมาณของแคดเมียมในขาวสูงมาก จนทํา
ใหคนญีป่ นุ ทีร่ บั ประทานขาวจากบริเวณนัน้ ปวยเปนโรคพิษจาก
แคดเมียมกันมากมาย เพราะฉะนั้นน้ําจึงเปนตัวพาแคดเมียม
ไปสะสมในทีต่ า งๆ ถายิง่ น้าํ ฝนทีเ่ ปนกรดดวยก็จะเพิม่ ปริมาณ
การสะสมแคดเมียมในดิน พืชจึงดูดไปสะสมไดมากขึน้
ปริมาณแคดเมียมในขาวของไทยอยูร ะดับปานกลางเมือ่
เทียบกับขาวของประเทศตางๆ ในแถบเอเชีย จากการศึกษาการ
ไดรับแคดเมียมจากอาหารของคนไทย โดย รศ.ดร. ทรงศักดิ์
ศรีอนุชาต และคณะ ศึกษาในอาสาสมัครผูอ าศัยอยูใ นกรุงเทพมหานครจํานวน๓๐คน และคนทีอ่ าศัยอยูใ นตางจังหวัด ๔๐คน
ดวยการเก็บทุกอยางทีอ่ าสาสมัครกินและดืม่ ตลอด๔วันติดตอกัน
เก็บอาหารทุกชนิด น้ําดื่มและเครื่องดื่มเทาที่อาสาสมัครกิน
และดืม่ จริง แลวนํามาตรวจหาปริมาณแคดเมียมทัง้ หมด และเฉลีย่
การไดรบั แคดเมียมตอวันจากอาหาร พบวาทัง้ คนทีอ่ าศัยอยูใ น
กรุงเทพมหานครและในตางจังหวัดไดรับแคดเมียมจากการ
กินอาหารและน้าํ ดืม่ ในแตละวันใกลเคียงกัน คือคนกรุงเทพฯ
ไดรบั เฉลีย่ ๐.๑๑๓ มิลลิกรัมตอสัปดาหในขณะทีค่ นตางจังหวัด
ไดรบั เฉลีย่ ๐.๑๐๕มิลลิกรัมตอสัปดาห และเมือ่ เปรียบเทียบกับ
การศึกษาในประเทศตางๆ ทีห่ าขอมูลได ปรากฏวาคนไทยทีท่ าํ
๑๐๙
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การศึกษาไดรบั แคดเมียมจากอาหารตอสัปดาหในระดับปานกลาง
ซึง่ ใกลเคียงกับบางประเทศ เชน ประเทศสวีเดน เนเธอรแลนด
เบลเยีย่ ม และเยอรมัน
อย างไรก็ ตามเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บเกณฑ มาตรฐาน
ปลอดภัยทีก่ ําหนดโดยองคการอนามัยโลก ทีก่ ําหนดไววา คน
ปกติไมควรไดรบั แคดเมียมเกินสัปดาหละ๐.๔๐-๐.๕๐มิลลิกรัม
สําหรับคนไทยไดรบั สัปดาหละ๐.๑๐๕-๐.๑๑๓ มิลลิกรัม ซึง่ ยัง
ต่าํ กวาคาทีอ่ งคการอนามัยโลกกําหนดแตถา หากกินอาหารทีม่ ี
อาหารทะเลประเภทหอยแมลงภูและหอยนางรม เปนประจํา
บอยๆ ก็จะไดรบั แคดเมียมจากอาหารสูง และถายิง่ สูบบุหรีด่ ว ย
แลวยิง่ ทําใหไดรบั แคดเมียมเขาในรางกายไดมาก
(ที่มาขอมูลสวนหนึ่งไดจาก: ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาติ สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัย มหิดล คนขอมูล ออนไลน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)

อย างไรก็ ดี ในประเทศไทยก็ มี บางบริ เวณที่ มี สาร
แคดเมียมในสิง่ แวดลอมสูงซึง่ จะไดกลาวตอไป
นอกจากอาหารแลว มนุษยจะไดรบั สารแคดเมียมมาจากทีใ่ ดอีก
บางและอยางไร
 ช า งเงิ นที่ ต องเชื่ อมเงิ น จะต องใช ส ารเชื่ อม
ประสานที่มีปริมาณแคดเมียมสูง จึงเปนผูที่มีอาชีพที่จะตอง
ระมัดระวังเปนพิเศษ
๑๑๐
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 บุ หรี่ ก็ เป นแหล งสะสมสารแคดเมี ยม ผู ที่ สู บ
บุหรีม่ คี วามเสีย่ งสูงในการทีจ่ ะไดรบั สารแคดเมียม
บุหรีก่ เ็ ปนอีกแหลงหนึง่ ทีร่ า งกายจะไดรบั สารแคดเมียม
แมวา ในบุหรีจ่ ะมีปริมาณสารแคดเมียมต่าํ กวาอาหาร แตอยาลืมวา
การสูดควันบุหรี่เขาในปอดโดยตรงก็จะทําใหปอดซึ่งดูดซึม
แคดเมียมไดดกี วากระเพาะอาหาร มีโอกาสไดสารแคดเมียมใน
ปริมาณต่าํ ๆ อยูเ รือ้ รังนานๆ จึงสะสมแคดเมียมในรางกายไดมาก
หากสูบบุหรี่ ๒๐ มวนจะไดรับสารแคดเมียมประมาณ ๒-๔
ไมโครกรัม ผูท ไี่ ดรบั ควันบุหรี่ ก็เปนผูท มี่ คี วามเสีย่ งรองลงไป
 ผูคนที่อาศัยอยูใกลเขตอุตสาหกรรม ที่มีการทิ้ง
กากขยะอุตสาหกรรมจํานวนมากๆ แคดเมียมก็มโี อกาสปนเปอ น
อยู ในอากาศ ผู คนเหล านั้ นจึ งมี โอกาสได รับสารแคดเมี ยม
จากอากาศ หลายรัฐในสหรัฐอมริกาจึงมีกฎหมายควบคุมให
โรงงานอุตสาหกรรมควบคุมการปลดปลอยสารแคดเมียมออก
สูบ รรยากาศดวย
 กรรมกรผู ใช แรงงานในโรงงานมั กจะรั บสาร
แคดเมียมจากเตาหลอมโลหะ และจากโรงงานอุตสาหกรรม
บางชนิด เชน โรงงานผลิตแบตเตอรี่ โรงงานเคลือบโลหะ หรือ
โรงงานผลิตพลาสติคอรี ในสหรัฐมีคนงานกวา ๕ แสนคน ทีม่ ี
โอกาสสัมผัสไดรบั สารแคดเมียมโดยวิธดี งั กลาว
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 จิ ตรกรก็ เป นอี กกลุ มหนึ่ ง ที่ มี ความเสี่ ยงที่ จะ
สัมผัสสารแคดเมียม โดยจะไดรบั จากสี อาจมีโอกาสกินสีเขา
ไปทีละนอยทีละนอยอยูต ลอดเวลา
 สารฟอสเฟทในปุย ก็เปนอีกแหลงหนึ่งที่มีสาร
แคดเมียมปนเปอ นอยู อาจจะมีปริมาณสูงถึง ๑๐๐ มิลลิกรัมตอ
๑กิโลกรัม ซึง่ จะเปนการทําใหดนิ มีการปนเปอ นดวยแคดเมียม
มากขึน้ ได (ยกตัวอยางในประเทศนิวซีแลนด) แบตเตอรีข่ นาดเล็ก
ทีเ่ รียกวา “Nickel-cadmium batteries” ซึง่ กําลังเปนทีน่ ยิ มใชกนั
ในเครือ่ งโทรศัพทชนิดพกพา เครือ่ งคิดเลข ก็จะเปนแหลงทีท่ ํา
ใหมีการปนเปอนของแคดเมียมในสิ่งแวดลอมไดในอนาคต
อันใกลนี้ จึงสมควรใหมีคําแนะนําในการทิ้งแบตเตอรี่ขนาด
เล็ก ๆ นีใ้ หถกู ตอง
ลักษณะอาการของการแพพษิ สารแคดเมียม
พิษเฉียบพลัน
อาการเฉียบพลันอาจเกิดไดภายหลังไดสมั ผัสกับควัน
แคดเมียมทีม่ ปี ริมาณสูง อาการทีเ่ กิดขึน้ คลายกับเปนหวัด คือมี
อาการหนาวสัน่ ไอ จมูกแหง คันจมูก คอแหง คันคอ มีไข ปวด
ตามกลามเนือ้ ทีเ่ รียกกันวา “the cadmium blues” ปวดศีรษะ
ออนเพลีย เจ็บหนาอก หากไมมีการเกิดอันตรายมากมายตอ
ระบบหายใจ อาการเหลานีจ้ ะหายไปไดเองภายในหนึง่ สัปดาห
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แตถาหากมีการสัมผัสอยางรุนแรง อาจทําใหเกิดการอักเสบ
ของหลอดคอและหลอดลม (tracheo-bronchitis) ปอดอักเสบ
(pneumonitis)ปอดบวมน้าํ (pulmonary edema)อาการอักเสบจะ
ปรากฏขึน้ เพียงไมกชี่ วั่ โมงหลังสัมผัส
หากหายใจเอาฝุ นแคดเมียมเขาไปเต็ มที่ อาจทําให
ระบบหายใจลมเหลว ไตวาย น้าํ หนักตัวลดฮวบฮาบ และถึงแก
ความตายได
หากกินเขาไปในปริมาณทีม่ าก จะเปนอันตรายตอตับ
และไต สารแคดเมียมเองอาจเปนสารกอมะเร็งไดดว ย
พิษเรือ้ รัง
๑. โรคปอดเรือ้ รัง การไดรบั แคดเมียมนานๆ และใน
ปริมาณมากโดยเฉพาะจากการหายใจ จะทําใหเกิดการอุดตัน
ภายในปอด ซึ่งเปนเพราะมีการอักเสบของหลอดลม มีพังผืด
จับในทางเดินหายใจสวนลาง และมีการทําลายของถุงลมซึ่ง
จะกลายเปนโรคถุงลมโปงพองในทีส่ ดุ ผูท มี่ คี วามเสีย่ งมากคือ
คนทํางานกั บผงแคดเมี ยมโดยตรง เช น โรงงานแบตเตอรี่
ขนาดเล็ก
๒.โรคไตอักเสบจะแสดงออกโดยมีการอักเสบของไต
โดยเฉพาะอยางยิง่ ทีท่ อ ในไตซึง่ จะพบแคดเมียมในปสสาวะสูง
มีโปรตีน กลูโคสสูงในปสสาวะ การทํางานทางทอในไตเสีย
การทํางาน พบวามีการสะสมของแคดเมียมทีห่ มวกไตกอใหเกิด
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การอักเสบและเปนอันตรายตอไป และอาจเปนไตวายไดในทีส่ ดุ
การเกิดโรคไตอักเสบนี้ จะเปนแบบถาวร แมวาจะไมไดรับ
แคดเมียมตอ
๓. โรคกระดูก มีอาการ ปวดตามขอ ปวดหลัง กระดูก
เปราะ หักงาย กระดูกจะไมแข็ง ธาตุแคลเซียมจะละออกจาก
กระดูก ทําใหขาดความแข็งแกรง กระดูกจะออน (osteomalacia)
กระดูกพรุน (osteoporosis)
๔.โรคมะเร็ง
แคดเมียมกับอุบตั กิ ารณของมะเร็ง
การศึ กษาในเบลเยี่ ยมพบว าอัตราเสี่ ยงของการเกิ ด
มะเร็ งปอดจะสู งขึ้ นโดยมี ความสั มพั นธ กั บการเพิ่ มระดั บ
แคดเมียมในปสสาวะ การสัมผัสแคดเมียมเพิม่ ขึน้ ในประชากร
ที่ อยู ใกลเหมือง และความเขมขนของแคดเมียมในดินที่ สูง
กวาบริเวณอื่น ที่ญี่ปุนในพื้นที่มีการปนเปอนของแคดเมียม
ระดับของโปรตีน b2-M ในปสสาวะมีความสัมพันธกบั อัตรา
ตายดวยโรคมะเร็งและอุบตั กิ ารณการเกิดมะเร็งทีเ่ พิม่ สูงขึน้
อุบตั กิ ารณของมะเร็งอืน่ ๆ ทีม่ กี ารศึกษาวาเกีย่ วของ
กับแคดเมียมไดแก
มะเร็งตอมลูกหมาก
มะเร็งทีไ่ ต
มะเร็งเตานม
มะเร็งของเยือ่ บุมดลูก
๑๑๔
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๕. เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ มีผปู ว ยบางรายจะสูญเสียความรูส กึ
การไดกลิน่ (anosmia)จมูกไมรบั รูก ลิน่ ตางๆ
การวินจิ ฉัย
๑. การวินจิ ฉัยทางคลินกิ อาศัยอาการ/อาการแสดง
ของผู ป วยที่ มี ภู มิ ลําเนาอยู ในบริ เวณที่ ทราบว ามี แคดเมี ยม
ปนเปอนสูง หรือผูที่มีอาชีพที่อาจไดรับสารแคดเมียมดังได
บรรยายไวแลวในขางตนแลว
๒. ถายภาพรังสีปอด เพือ่ หารองรอยของการปรากฏ
ของปอดอักเสบจากสารเคมี (chemical pneumonitis) และปอด
บวมน้าํ (pulmonary edema)
๓. วัดความอิ่มตัวของอ็อกซิเจน (Measurement of
oxygen saturation)
๔. ทําการทดสอบสมรรถภาพไต และสมรรถภาพตับ
๕. วิ เคราะห ระดั บแคดเมี ยมในเลื อด (ได รั บสาร
แคดเมียมมาไมนาน ไดรบั มาใหมๆ) ทดสอบสารแคดเมียมใน
ปสสาวะ(ในรายทีไ่ ดรบั มานานเพือ่ ทราบถึงภาระทีร่ า งกายไดรบั
แคดเมียม)
การตรวจปสสาวะ
BUN
ตรวจวัดระดับแคดเมียมในเลือดและในปสสาวะ
๑๑๕
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ตรวจวิ เคราะห ครี อาติ นีนในเลื อดและ creatinine
clearance test
ตรวจอีเล็กโตรลัยทในซีรมั , และ
ตรวจโปรตีน ß2M (beta-2 microglobulin (beta-2-M)
การตรวจวิ เคราะห ส ารบางชนิ ดในป ส สาวะ เมื่ อ
ประเมิ นดู แล ว พบว ามี ความสั มพั นธ กั บการสั มผั สได รั บ
สารแคดเมียม การวิเคราะหตา ง ๆ นัน้ ไดแก
- retinol-binding protein (RBP) in urine;
- albumin in urine;
- N-acetyl-D-glucosaminidase (NAG) in urine;
- metallothionein (MT) in urine;
- urinary transferrin;
- most tubular antigens.
ß2M{beta-2microglobulin(beta-2-M)} เปนเครือ
่ งมือ
คัดกรองผู ปฏิบัติงาน ถือได วาเปนเครื่ องชี้ บอกทางชีวภาพ
วาไดมกี ารสัมผัสอยางรุนแรง(Biomarkers of excessive exposure)
โดยการวิเคราะหหาระดับของ ß2M {beta-2 microglobulin(beta-2-M)} ในปสสาวะ ซึง่ จะใชเปนเครือ่ งมือคัดกรอง
ผูปฏิบัติงานไดดวย ในคนปกติในเลือดหรือในปสสาวะจะมี
ระดับต่ํากวา ๑ ไมโครกรัมตอลิตร หรือ ๒๐๐ ไมโครกรัม ตอ
กรั มของครี อาติ นี น คณะกรรมการควบคุ มความปลอดภั ย
สุขภาพโรงงาน กําหนดเอาไวใหมรี ะดับในเลือดหรือปสสาวะ
๑๑๖
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ไดสงู สุดที่ ๕ ไมโครกรัมตอลิตร และระดับครีอาตินนี ใหมใี น
ปริมาณไมเกิน ๕ ไมโครกรัมตอกรัมในผูท ปี่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
แคดเมียม หากมี beta-2 microglobulin (beta-2-M)สูงกวา ๓๐๐
ไมโครกรัม ตอ กรัมของครีอาตินนี เปนสัญญาณเตือนวาจะตอง
ไดรับการตรวจสุขภาพโดยละเอียดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ
ตอไป
ผู ที่ มี ไตเสื่ อมสมรรถสภาพจากพิ ษแคดเมี ยม จะมี
ระดับแคดเมียมในเลือดสูงถึง ๒๕-๕๐ไมโครกรัมตอลิตร
ในผูท เี่ ปนโรคแลวฟน โรคจะมีระดับปริมาณแคดเมียม
ที่ ๑๐๐๐-๓๐๐๐ไมโครกรัมตอลิตร
ขอมูลสวนใหญไดจาก ^ “Itai-itai disease”. http://www.kanazawamed.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai01.html. (คนเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๕๔) และจาก
Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Case Studies in
Enviromental Medicine (CSEM) Course WB1096. Original Date May 12, 2008.
(คนเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕)

การบริบาลรักษา
ยังไมมวี ธิ กี ารรักษาโดยจําเพาะ
การบริบาลใหกระทําโดยการจัดการสิง่ แวดลอม เอา
ผู ปวยออกจากบริเวณที่ มีสารแคดเมียมปนเป อน ใหอาหาร
ทีป่ ลอดแคดเมียมและใหการสุขศึกษา
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ตารางขางลางนี้ ใชเปนแนวทางทีใ่ ชปฏิบตั ิกบั ผูป ว ย
แพพษิ สารแคดเมียม

(จาก Cadmium Poisoning: MS Journal Medical Surgical Encyclopedia,
Sunday, May 6, 2007)
Treatment/Management
Independent Interventions/First Aid:
NOTE! PREVENT DISPERSION OF
DUST! STRICT HYGIENE!
Route of Symptoms
Exposure
Inhalation Cough. Headache. Symptoms
may be delayed (see Notes).
Skin
Eyes

Redness. Pain.

General First Aid: IN ALL
CASES CONSULT A DOCTOR!
First Aid
Fresh air rest. Half-upright
position. Artificial respiration if
indicated. Refer for medical
attention.
Remove contaminated clothes.
Rinse and then wash skin with
water and soap.
First rinse with plenty of water for
several minutes (remove contact
lenses if easily possible) then take
to a doctor.
Rest. Refer for medical attention.

Ingestion Abdominal pain. Diarrhoea.
Headache. Nausea. Vomiting.
Notes
Reacts violently with fire extinguishing agents such as water foam carbon dioxide
and halons. Depending on the degree of exposure periodic medical examination is
indicated. The symptoms of lung edema often do not become manifest until a few
hours have passed and they are aggravated by physical effort. Rest and medical
observation are therefore essential. Do NOT take working clothes home.

๑๑๘

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

พยากรณโรค
การพยากรณโรคขึน้ อยูก บั วิธกี ารทีไ่ ดรบั สารแคดเมียม
เขาสูร า งกายและภาระแคดเมียม*ในรางกาย ในรายทีไ่ มรนุ แรง
มักจะทุเลาไดเองในเวลาไม นานวัน ในรายทีร่ ุนแรงจะมีการ
เสือ่ มสภาพอยางถาวรของอวัยวะตางๆ ซึง่ จะทําใหอายุสนั้ อายุ
ไมยนื และเสียชีวติ เร็ว ในระยะยาวแมจะทุเลาแลว อาจมีปญ หา
โรคมะเร็งตามมาในภายหลัง
ปญหาเรือ่ งสารแคดเมียมในประเทศไทย
โรงงานผูผ ลิตไดแรสงั กะสี แตชาวบานไดแคดเมียม
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๑๒ หนังสือพิมพเดลี โยมิยรู ิ
ออนไลน โดยผูส อื่ ขาวของ โยริยรู ิ ชิมบุน มีนามวา โนริมาสา
ทาฮาระ รายงานขาวเปนภาษาอังกฤษโดยพาดหัวขาววา “Pollution afflicts Thai farmers/Toxic cadmium poisoning symptoms
similar to ‘itai itai’ disease.” ในเนือ้ ขาวสรุปวาเมือ่ กลางเดือน
มกราคม ๒๕๑๒ มีกลุม ชาวนาจํานวน ๑,๑๒๘ คน ไดเรียกรอง
คาเสียหายเปนเงินชดเชยจากบริษัทเจาของเหมืองแรสังกะสี
เปนเงินจํานวน ๓.๗ พันลานบาท (ประมาณ ๑๐๕ ลานเหรียญ
สหรัฐ) แตชาวนากลุมนี้ก็รูสึกอึดอัด ไมสูจะสบายใจเพราะ
กระบวนการเรียกรองฟองรองทางกฎหมายนีค้ งจะกินเวลายาว
*

ภาระแคดเมียม แปลมาจากคําวา Cadmium load
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นานกวาทีจ่ ะไดรบั การสนองตอบอยางยุตธิ รรมจากรัฐบาลในการ
ใหความชวยเหลือ ชาวนาทางภาคเหนือของไทยทีก่ ลาวถึงคือ
ชาวนาในตําบลแมกุ ใกลกบั อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทีไ่ ดรบั
ความเดือดรอน คือไดรบั ผลกระทบจากสารพิษแคดเมียมทัง้ ใน
ดานสุขภาพอนามัยคือเจ็บปวยเปนโรคคลายโรค “อิตาย อิตาย”
ในญีป่ นุ และนาขาวไดรบั ความเสียหาย ปลูกขาวไดผลผลิตตกต่าํ
และตนขาวจะแหงไมงอกงาม จากการที่ดินในนาขาวมีสาร
แคดเมียมทีไ่ ดรบั จากการปลอยน้ําเสียจากโรงงานถลุงแรลงสู
พืน้ ดินและไหลลงสูท อ งนา สถาบันบริหารจัดการน้ํา ซึง่ เปน
สถาบันที่ไมแสวงกําไร (International Water Management
Institute – IWMI) ไดสรุปเอาไวตงั้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๗วา การทีม่ ี
สารแคดเมียมปนเปอนสะสมอยูมากนี้เองเปนเหตุใหตนขาว
เปลี่ยนไป รัฐบาลจึงไดหามมิใหชาวนาในบริเวณที่มีสารพิษ
ปนเปอ นนัน้ ทํานาอีกตอไป สถาบัน IWMI ไดทาํ การสํารวจวา
ในบริเวณแมกุและตําบลโดยรอบกินพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐
เฮ็กตาร มีสารแคดเมียมปนเปอ นขาวทีป่ ลูกในนาบริเวณนัน้ ก็มี
สารแคดเมียมสูงกวาระดับมาตรฐานสากลถึง ๕ เทา (มาตรฐาน
สากลยอมใหมีไดไมเกิน ๐.๔ มิลลิกรัมตอขาว ๑ กิโลกรัม)
ทางดานโรงพยาบาลแมสอดและนักวิจยั กลุม อืน่ ๆ ก็ไดทาํ การ
ศึกษาสํารวจพบวา ประชาชนในตําบลแมกุ ประมาณ๗,๐๐๐คน
ทีม่ อี าการปวดกระดูกและมีปญ หาทางดานสมรรถภาพไตผิดปกติ
นายแพทย พิ สิ ษ ฐ ลิ มพั ฒนโชติ นายแพทย ผู อํา นวยการ
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โรงพยาบาลแมสอดก็กลาววา ผูส งู อายุทนี่ นั่ มีระดับแคดเมียม
สะสมสูงมาเปนเวลาชานานแลวแตกย็ งั ไมไดดาํ เนินการมาตรการ
แกไขแตอยางใด ทางดานโรงงานเหมืองก็ยงั ไมไดดําเนินการ
อะไรเชนกัน นอกจากมีเจาหนาที่ของบริษัทออกมาแถลงวา
ทางบริษัทเชื่ อวาตนเองไดปฏิบัติถูกตองตามมาตรฐานดาน
สิง่ แวดลอมอยูแ ลว
ผูน พิ นธไดตดิ ตอสอบถามเปนการสวนตัวกับนายแพทย
อาวุโสทานหนึ่ ง และเจาหนาที่ นักวิทยาการระบาดอีกทาน
หนึง่ เพิม่ เติม ทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ ก็ไดรบั ทราบวา ผูป ว ยทีน่ นั่
ยังไมมอี าการของ “โรคอิตาย-อิตาย” ทีช่ ดั เจน แตกม็ ปี ญ หาเรือ่ ง
โรคกระดูกและโรคไตอยูบ า งพอสมควร ตนขาวก็ไมไดเปลีย่ น
เปนสีดําและเมล็ดขาวก็ไมไดเปลีย่ นสี แตทแี่ น ๆ ก็คอื ผลผลิต
ลดต่ําลงมาก
มีพื้นที่ที่มีปริมาณสารแคดเมียมสูงมากอยูประมาณ
๑๐๐ ไร ทีช่ าวบานใชทาํ ประโยชนอะไรไมไดเลย ปลูกพืชอะไร
ก็ไมไดเลย ชาวบานจึงอยากจะใหทางการซือ้ ขาดไป ชาวบานจะ
ไดมที นุ ทรัพยหาวิธที จี่ ะจัดการกับชีวติ ของชุมชนในทางทีเ่ หมาะสม
ตอไป เชนยายชุมชนไปอยูใ นทีท่ ปี่ ลอดภัย แตกย็ งั ไมไดรบั การ
สนองตอบจากทางการในเชิงบวกการเรียกรองตางๆทีไ่ ดรบั การ
ตอบสนองมักลาชาเกินสมควรเกินรอ มักจะลงทายดวยการสราง
ม็อบมักจะสําเร็จอยูเ นืองๆ คงตองติดตามเรือ่ งนีต้ อ ไป
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ยังมีเอกสารรายงานจากประเทศไทยทีท่ า นผูส นใจจะ
ติดตามไดคอื

1. Apinan R, Starug S, Ruengweerayut R, Tassaneeyakul W,
Na-Bangchang K. Cadmium exposure in Thai populations from
Central, Northern and Northeastern Thaialnd and effedts of food
consumption on cadmium levels. SE J Trop Med Publ Hlth 2009;
40:177-186.
2. Padungtod Ch, Swadddiwudhipong W, Nishijo M, Ruangyuttikarn
W, Inud Th. Health risk management of cadmium contamination
in Thailand: Are challengs overcomes? http://www.who.int/ifcs/
documents/forums/forum5/Thai%20Padungtod_ForumV.pdf.
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๔. สารหนู
พิษสารหนู
สารหนูคอื อะไร
สารหนู
สารหนูเปนธาตุกงึ่ โลหะ มีชอื่ ในภาษาอังกฤษวา arsenic
เปนธาตุอนั ดับที่ ๓๓ ในตารางธาตุ มีสญ
ั ลักษณคอื As อยูใ น
กลุม ที่ ๕ (ไนโตรเจน) ไมคอ ยพบในธรรมชาติในลักษณะเปน
แรบริสทุ ธิ์ แตมกั พบในสถานะปนเปอ นในซัลเฟต
สารหนู มี คุ ณสมบั ติ เ ป นสารกึ่ งตั วนํ า เป นธาตุ
ไอโซโธป (เปนสารทีแ่ ผรงั สีได มีนา้ํ หนักอะตอม ๖๕และ ๘๗)
น้าํ หนักอะตอมกลางที่ ๗๔.๙๒๑๖ มีวาเลนซี่ ๕,๓,๐ และ -๓
เปนของแข็ง ถาบริสทุ ธิจ์ ะมีสเี หลือง ดํา และเทา พบไดทวั่ ไป
ในส วนประกอบของหิ น , ถ านหิ น, ลาวาภู เขาไฟ, ในดิ น,
ในทะเล, ในแหลงน้ําตางๆ และใตพนื้ ดิน เปนสารมีมากเปน
อันดับที่ ๒๐ ของโลก เมื่อประมาณกวา ๒-๓ พันปมาแลว
คนจี นใช สารหนู เป นส วนผสมของยาสมุ นไพรรั กษาโรค
หลายชนิด
สารหนูทพี่ บมีอยู ๒ แบบคือ
สารหนูอนิ ทรีย (Organic Arsenic)
และสารหนูอนินทรีย (Inorganic Arsenic)
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โดยสารหนูอนิ ทรียเ ปนพิษนอยกวา สารหนู อนินทรีย
ในพืช ผัก เนือ้ สัตวจะพบสารหนูในปริมาณทีไ่ มเปน
พิษมากนัก
อาหารทะเลจะพบสารหนูมากทีส่ ดุ เพราะไดรบั มาจาก
น้าํ ทะเล
มีบริษัทที่ผลิตสารหนูบริสุทธิ์ในโลกนี้ (เมื่อปพ.ศ.
๒๕๔๗) อยู ๓ โรงงาน สองโรงงานอยูในเยอรมนี อีกหนึ่ง
โรงงานอยูใ นญีป่ นุ
การนําสารหนูไปใชประโยชน
๑. อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมบางประเภททีม่ กี ารใชสารชนิดนี้ คือ
การอบไม การผลิตสี แยกทอง การผลิตสารกําจัด
ศัตรูพชื สารฆาวัชพืช สารถนอมเนือ้ ไม, สารพิษเบือ่ หนู สารฆา
เชื้ อราในไร องุ นเพื่ อทําไวน ใช ในอุ ตสาหกรรมผลิ ตแก ว
ผสมในเนือ้ แกวเพือ่ ใหสสี วย
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค โดยนําไปใชในอุตสาหกรม
ผลิตทรานซิสเตอร
หลักการก็คอื ในรูปของแกลเลียมอารเซไนด (gallium
arsenide) หากผสมสารหนูลงในธาตุแกลเลีย่ ม ทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในอะตอม แกลเลีย่ ม ทําใหขาดไอออนลงหนึง่ ไอออน
เมือ่ มีกระแสไฟต่าํ มากระตุน ก็จะทําใหเกิดการเปด-หรือปดสวิทซ
อันเปนการทํางานของทรานซิสเตอร
๑๒๔
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ไฟนอย)

หรือใชเปน light-emitting diode (หลอดไฟไดโอดกิน

๒. ใชปรุงยา
โดยใช เป นตั วยาเข าส วนผสมในยารั กษาโรค เช น
ยาลดไข ยาเพิม่ สมรรถภาพทางเพศ ในป ๑๙๑๐ ใชเปนยารักษา
โรคซิฟล สิ ระหวางป ค.ศ. ๑๙๒๒-๑๙๗๐ ใชเปนยารักษาโรค
หลับไมตนื่ ในทวีปอาฟริกา (African sleeping sickness)
โทษของสารหนู
ในราชวงศจีน ก็ใชสารหนูใชในการฆาตกรรมและ
การฆาตัวตายดวย
แมในนวนิยายดานสืบสวนของ เชอรลอคโฮลม ก็เคย
มีการเอยถึง การใชสารหนูในการวางยาพิษ
นอกจากนีส้ ารหนู (Arsenic)ยังเปนสารกอมะเร็งอีกดวย
การแพพิษสารหนูหรือการเกิดพิษจากสารหนู หมายความวา
อยางไร
การไดรับสารหนูเขาไปแล วเกิ ดการแพ พิษเรียกวา
arsenic poisoning ถาไดรับสารหนูอยูนานๆ ไดรับตอเนื่อง
เรือ้ รังจากน้าํ ดืม่ น้าํ บริโภค จนทําใหเปนโรคแพพษิ เรียกวาเปน
arsenicosis
การทีไ่ ดรบั สารหนูอยูเ รือ้ รังมักเกิดจากการบริโภคน้ํา
จากแหลงน้ําที่มีสารหนูปนเปอนอยูเปนเวลานานๆ องคการ
๑๒๕
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อนามัยโลกไดกําหนดใหมีสารหนูปนเปอนในน้ําบริโภคได
สูงสุดไมเกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมตอปริมาณน้าํ ๑ ลิตรหรือ ๑๐ สวน
ใน ๑๐๐ลานสวน (10ppb) เหตุทใี่ ชตวั เลขนี้ เปนเกณฑกาํ หนด
ก็เนือ่ งจากวา ในเวลาทีว่ างเกณฑนี้ เครือ่ งมือทีใ่ ชตรวจสอบหา
ปริมาณสารหนูไวสูงสุดเทานัน้ เอง ไมไดมากไปกวานี้ ขอมูล
ในปจจุบนั พบวา การบริโภคน้าํ ดืม่ ทีม่ ปี ริมาณสารหนูอยูเ พียง
๐.๐๐๐๑๗มิลลิกรัมตอลิตร (0.17 ppb) อยูเ ปนเวลานาน ๆ ก็เกิด
พิษ หรือ arsenicosisได
สารหนู (Arsenic) เปนสารกอมะเร็ง
การศึกษาในประเทศจีนที่ดําเนินการโดยสํานักงาน
คุมครองสุขภาพของสหรัฐ ปรากฏผลวา หากไดรับสารหนู
ปนเป อนในน้ําบริโภคเรื้ อรังอยู ตลอดชีวิ ต ในปริ มาณ ๐.๑
มิลลิกรัมตอลิตร (100 ppb), ๐.๐๐๐๑๗ มิลลิกรัมตอลิตร (0.17
ppb), และ ๐.๐๐๐๐๑๗ มิลลิกรัมตอลิตร (0.017 ppb) ในชวง
ชีวติ จะมีโอกาสเปนมะเร็งผิวหนังในอัตรา ๑ใน ๑๐,๐๐๐,๑ ใน
๑๐๐,๐๐๐ และ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ตามลําดับ กําหนดเกณฑของ
องคการอนามัยโลก ทีใ่ หมปี ริมาณสารหนูปนเปอ นไดอยางมาก
ทีส่ ดุ ไมเกิน ๐.๐๑มิลลิกรัมตอปริมาณน้าํ ๑ลิตรหรือ ๑๐สวนใน
๑๐๐ ลานสวน (10 ppb) จึงมีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเปนมะเร็งผิวหนัง
ได ในอัตรา ๖ ตอ ๑๐,๐๐๐ คน ซึง่ ก็ถอื วาอยูใ นเกณฑทพี่ อจะ
รับได
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arsenicosis
อาหารทีป่ นเปอ นสารหนู
มีเพียงประเทศจีนประเทศเดียวเทานัน้ ทีก่ าํ หนดปริมาณ
สารหนูในอาหาร ยกตัวอยางเชน ในขาวใหมสี ารหนูไมเกินกวา
ปริมาณสารหนูในน้าํ ปรากฏวา ขาวเปนธัญพืชทีร่ บั สารหนูได
ดีมาก มีการศึกษาพบวาขาวที่ปลูกในสหรัฐจะมีปริมาณของ
สารหนูประมาณ๒๖ สวนใน๑,๐๐๐ ลานสวน(26 ppb)
มนุษยไดรบั สารหนูจนแพพษิ จากแหลงใดและอยางไร
มีทงั้ ทีไ่ ดรบั โดย
 ไมใชการจงใจ เชน จากการบริโภคน้าํ ดืม่ จากอาชีพ
จากสีทาผนังหองพักอาศัยหรือรูเ ทาไมถงึ การณ เชน จากเครือ่ ง
สําอาง จากยารักษาโรคแผนโบราณ
 จากการจงใจ จะใหไดรบั เปนการวางยาพิษ
เหตุการณแพพษิ สารหนูโดยไมใชการจงใจ
มีการใชสารหนูในการผสมปรุงยารักษาโรค หลายโรค
มาแตครัง้ โบราณกาลนานกวา ๒,๔๐๐ ปมาแลว โดยเฉพาะยา
จีนแผนโบราณ แมแตในทางประเทศตะวันตกเองก็เคยไดใช
สารหนูในการรักษาโรคซิฟล สิ มากอนจะมีการคนพบเพนิซลิ ลิน
ในเครือ่ งดืม่ “ประเภทโทนิค” ตางๆ หรือ ยาบํารุงบางขนานบาง
ตํารับ ก็ใชสารหนูผสมดวย
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ในยุโรปสมัยโบราณสมัย “วิคตอเรียน” สุภาพสตรี
สมัยนัน้ นิยมใชผงชอลก ผสมกับสารหนู ใชเปนเครือ่ งสําอาง
เพือ่ ประเทืองผิวหนังใหไรรวิ้ รอย ฟอกสีผิวหนังใหแลดูขาว
ผองใสมากขึน้ สตรีเหลานัน้ จึงไดรบั สารหนู ดูดซึมเขารางกาย
ทางผิวหนัง
สีหลายประเภทมักใชสารหนูเปนสวนผสม การสัมผัส
ใกลชิดกับสีเหลานี้ จึงมีโอกาสไดรับสารหนูเขาไป จิตรกร
และชางศิลปะ จึงเปนอาชีพทีม่ โี อกาสแพพษิ สารหนูบอ ยๆ
เหตุการณการแพพษิ สารหนูโดยไมจงใจครัง้ ทีส่ าํ คัญ ๆ
มักเกิดจากการบริโภคน้ําบาดาลและน้ําจากแหลงที่มีโอกาส
ปนเปอ นสารหนูได ดังมี รายงานในประเทศ บังคลาเทศมาแลว
ในประเทศไทยก็เคยมีรายงานทํานองเดียวกันนัน้ ดวย
การไดรบั สารหนูจากอุตสาหกรรม
อุ ตสาหกรรมที่ ใช สารหนู อนิ นทรี ย ผสม ได แก สี
ถนอมเนือ้ ไม การผลิตแกว การผลิตโลหะหนักผสมทีม่ ใิ ชเหล็ก
(nonferrous metal alloys) และสารกึง่ ตัวนํา (semiconductor)
ที่ใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคและในเตาถานหินที่ใชใน
การหลอมโลหะตาง ๆ เชนการหลอมทองแดง การหลอมตะกัว่
อุ ตสาหกรรมผลิ ตสารกําจั ดศั ตรู พื ชที่ ใช สารหนู เป นส วน
ประกอบ
นอกจากนัน้ มนุษยเรา อาจไดรบั ไดสมั ผัสสารหนูจาก
อากาศหายใจ จากน้าํ ดืม่ จากอาหารประเภทเนือ้ สัตว เนือ้ ปลา
๑๒๘
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เนื้ อไก โดยเฉพาะฟารมไกที่ ใชปฏิชีวนะผสมในอาหารไก
เหลาองุนที่ผลิตจากไรองุนที่ใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มีสารหนู
เปนสวนประกอบ หากไดกนิ สารหนูในปริมาณต่าํ เขาไปเพียง
ครัง้ เดียว สารหนูจะถูกขับออกทางปสสาวะภายในเวลา๒-๓วัน
ถาสารหนูอาจขับออกไมหมดจะตกคางอยูใ นเล็บ จะเห็นเปน
ลักษณะจุดหรือเสนขาวบนเล็บ สารหนูจะตกคางอยูใ นเสนผม
ซึง่ อาจตรวจพบอยูไ ดในเวลาทีผ่ า นไปไดนานหลายป
กรณีตวั อยางที่ มนุษยไดรบั สารหนูจนแพพษิ
การแพพษิ สารหนูแบบเรือ้ รังจากน้าํ ดืม่ (Arsenicosis)
น้าํ บริโภคปนเปอ นสารหนูในปริมาณทีส่ งู ในบังคลาเทศ
วารสารInternational Journal of Environmental Health
Research Volume 7, Issue 4, 1997 pages 271-276
อันเปนวารสารวิชาการสากลดานสุขภาพและสิง่ แวดลอม
ไดรายงานบทความวิจยั เรือ่ ง Arsenic contamination in ground
water and arsenicosis in Bangladesh
โดยคณะนักวิจยั Sk Akhtar Ahmad, Don Bandaranayake, Abdul Wadud Khan, Sk Abdul Hadi, Gias Uddin & Md
Abdul Halim
มีเนือ้ ความสรุปไดวา
“มีการพบวามีการปนเปอ นของสารหนูในน้ําบาดาล
ทีต่ าํ บลราชารามปุระ ในอําเภอนาวาบกอนิ (in Rajarampur village
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in the Nawabgonj district) ทางภาคตะวั นตกเฉี ยงเหนื อ
ของบังคลาเทศ ผลการสํารวจลาสุดปรากฏวา รอยละ๑๑ของน้าํ
จากทอบาดาลมีสารหนูอยูใ นปริมาณตัง้ แต ๐.๐๑ มิลลิกรัม ถึง
๐.๐๕ มิลลิกรัมตอลิตร และ รอยละ ๒๙ จะมีระดับสูงกวาระดับ
สูงสุดทีอ่ งคการอนามัยโลกไดกาํ หนดไว ที่ ๐.๐๕ มิลลิกรัมตอ
ลิตร ตัวอยางน้าํ จากทอบาดาลทีล่ กึ นอยกวา ๖๐ ฟุตไมพบวามี
ตัวอยางใดที่มีปริมาณสารหนูสูงเกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมตอลิตร
ในประชาชนจํานวน ๑,๒๗๓ คนทีไ่ ดสมั ผัส (บริโภค) น้าํ ที่
ปนเปอ นสารหนูนี้ รอยละ ๗.๕ มีอาการของโรคอารเซนิโคสิส
สวนใหญเปนสตรี (รอยละ ๕๙.๔) ไมมีรายใดทีม่ ีอายุต่ํากวา
๗ ขวบ อาการสวนใหญไดแก รอยละ ๙๘.๙ เปนเมลาโนสิส
(ผิวหนังดํา) รอยละ ๙๒.๗ มีผวิ หนังหนา (เคอราโตสิส) รอยละ
๔๕.๘ ผิวหนังหนามาก (ฮัยเปอรเคอราโตสิส) รอยละ ๒๙.๒
ผิวหนังเปลีย่ นสี (ดีพกิ เม็นเตชัน) รอยละ ๒๖.๐ มีอาการเบือ่
อาหาร และรอยละ๒๕.๐มีอาการไอ ตับโต พบไดในรอยละ๓.๒
และมีหนึง่ รายทีเ่ ปนมะเร็ง สะแควมัส คารซโิ นมา บทความนี้
ได บรรยายถึ งการทดสอบประสิ ทธิ ผลของชุ ดการทดสอบ
ทีใ่ ชในภาคสนามในการตรวจหาสารหนูในน้าํ ดวย”
อีกขาวหนึ่ งที่ แพรกระจายออกไปทั่ วโลก ที่ นับวา
บันลือโลก ก็คอื ขาววิทยุบบี ซี ี ดังมีเนือ้ ขาวดังนี้
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SOUTH ASIA
Bangladesh: 77m poisoned by arsenic in drinking water
มีรายงานขาววิทยุ บีบีซี อางถึงรายงานในวารสาร
วิชาการแพทยชอื่ “แลนเส็ท”วา ประชาชนในประเทศบังคลาเทศ
จํานวนถึง ๗๗ ลานคนไดรบั สารหนูในปริมาณสูงทีเ่ กิดพิษได
มานานตัง้ แตทศวรรษทีแ่ ลว
งานวิ จัยได ทําการศึ กษาติ ดตามประเมิ นประชาชน
จํานวน ๑,๒๐๐คน ทีอ่ าํ เภอหนึง่ ชายกรุงดาการมาเปนเวลานาน
กวา ๑๐ป
สาเหตุของการตาย กวารอยละ๒๐ของประชาชนทีไ่ ด
ติดตามศึกษานัน้ เกิดจากการแพสารพิษ
องคการอนามัยโลกกลาววา นับเปนกรณีที่มีการแพ
สารพิ ษตามธรรมชาติ ที่ ใหญ ที่ สุ ดเป นประวั ติ กาลเรี ยกว า
บันลือโลกเลยทีเดียว
เกิดเหตุการณขึ้ นหลังมีการติดตั้ งเครื่ องสูบน้ําชนิด
ใชมอื โยกสูบน้าํ บาดาลมาใชเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๑๓
นักวิทยาศาสตรใหความเห็นวา การไดรบั สารหนูแมวา
จะเปนปริมาณนอย เป นเวลานาน ๆ อาจเปนเหตุก อมะเร็ง
กระเพาะปสสาวะ ไต ปอด และ ผิวหนังได
บังคลาเทศไดเริม่ ทําการศึกษาก็เพราะวา เกือบรอยละ
๙๐ ของประชาชน ไดใชน้ําบาดาลเปนแหลงหลักของน้ําจืด
ทีใ่ ชบริโภค
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ทางดานองคการอนามัยโลกไดมีแถลงในเวลาตอมา
เกีย่ วกับเรือ่ งนีว้ า นาย เรซาอูล โมรอล (Rezaul Morol)ชายหนุม
ชาวบังคลาเทศผูห นึง่ กําลังใกลเสียชีวติ จากพิษสารหนูหลังจาก
ทีด่ มื่ น้าํ บาดาลทีม่ สี ารหนูมาหลายป แพทยไดแนะนําใหเรซาอูล
ยุตกิ ารดืม่ น้ําบาดาล ใหรบั ประทานอาหารทีม่ โี ปรตีนสูง เชน
ปลาใหมากขึน้ ตัง้ แตนนั้ มาเรซาอูลก็คอ ยๆมีอาการดีขนึ้ ตามลําดับ
ในแถลงการณไดอธิบายถึงเรื่องพิษของสารหนูดวย
และในบอน้าํ ในบังคลาเทศก็มปี ริมาณสารหนูมากดวย เพราะ
หินบาดาลในประเทศนัน้ มีปริมาณสารหนูสงู นัน่ เอง องคการฯ
และสหประชาชาติ กําลังรวมมือกันทําการศึกษาทบทวนใหได
ขอมูลเกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ ยางละเอียดเกีย่ วกับสารหนูในน้าํ บริโภค
สารหนูกอ พิษในประเทศไทย
สําหรับในประเทศไทย ผูน พิ นธอา นพบขาวทีย่ งั ไมมี
ทีม่ าทีไ่ ปชัดเจนใน “Yahooรอบรูป ระเทศไทย”วา
“ไดมรี ายงานการพบสารหนูในบอน้าํ ใชบริโภค บริเวณ
อําเภอรอนพิบลู ย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในป พ.ศ. ๒๕๓๐
และทีอ่ าํ เภอบันนังสตาร จังหวัดยะลา สารหนูทพี่ บเปนสารหนู
ที่ปนเปอนในดิน มีปริมาณตั้งแต ๒๑-๑๖,๐๐๐ มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม”
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ขาวนี้ ทําใหผูนิพนธใครจะทราบเรื่องราวที่แทจริง
จึงติดตามคนไดมาเปนเรื่องราวของพิษสารหนูที่รอนพิบูลย
ไดคัดลอกบางรายการที่ติดตามมาได และมานําเสนอไวเพื่อ
ประโยชนแกผสู นใจจะไดคนหาไดสะดวกขึ้นในวันขางหนา
ดังนี้
ไขดาํ –พิษสารหนู โดย รศ.สุชาตา ชินะจิตร ๒๐ ก.ค. ๒๕๔๙

จาก ฐานความรู ข อ มู ล เรื่ องความปลอดภั ยด านสารเคมี
www.chemtracking .org คนหาเมือ่ วันที่ ๒๙ เมยายน ๒๕๕๕

เมือ่ ปลายป ๒๕๓๐ ไดพบวามีผปู ว ยเกือบ ๓๐๐ ราย
ทีอ่ ําเภอรอนพิบลู ย จังหวัดนครศรีธรรมราช อาการของผูเ ปน
โรคไข ดําคื อ ผิ วหนั งมี ลั กษณะสี ดําคล้ํา ในระยะแรกจะมี
อาการของโรคผิวหนังเปนผื่นแดงและคัน เกิดเม็ดนูน แลวมี
อาการคล ายโรคหิ ด ตกสะเก็ ด ผิ วหนั งจะลอกและมีสี คล้ํา
ผูปวยจะมีอาการออนเพลีย อาเจียน มือเทาชา รายที่เปนมาก
จะปรากฏเซลล ผิ วหนั งมี การเปลี่ ยนแปลงเรี ยงตั วผิ ดปกติ
และแสดงอาการมะเร็ งผิ วหนั งขึ้ นมา ความจริ งอาการของ
ไขดํานี้เกิดมานานแลว แตไมทราบสาเหตุที่แทจริง จนในที่
สุ ดพบว าเกิ ดจากสารหนู หรื ออาร ซี นิ ก ซึ่ งเป นสารปนอยู
ในแรดีบุก กระจั ดกระจายอยู ตามธรรมชาติในสิ่ งแวดลอม
ทัง้ ในน้าํ และในดิน ความจริงสารหนูเปนสารทีม่ ใี นธรรมชาติ
ทัง้ ทีเ่ ปนธาตุอสิ ระและเปนสารประกอบรวมตัวกับออกซิเจน
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หรือกํามะถัน มักพบมากตามเหมืองดีบกุ ประชาชนในอําเภอ
รอนพิบูลยไดขุดบอใชน้ําเพือ่ อุปโภคบริโภคกันทุกครัวเรือน
จึงไดรับสารหนู การแกปญหาที่ นั่นคือ ทางการตองเขาไป
วิเคราะหจําแนกบ อน้ําที่ ยังใช ได และทําเครื่ องกรองน้ําให
ประชาชนใช การใชประโยชนจากสารประกอบอารซีนิกมี
หลากหลาย เชนใชรกั ษาเนือ้ ไม ใชเปนยาฆาแมลงและฆาวัชพืช
เวลาใชยารักษาเนื้ อไมและยาฆาแมลง ควรอานฉลากดูวามี
สารประกอบอารซี นิกหรื อไม การกลื นกินปริ มาณมากพอ
มีพิษถึงตาย ทําใหรางกายลดการผลิตเซลลเม็ดเลือดทั้งขาว
และแดง หั วใจเต นผิ ดปกติ มื อเท าชา มี หลั กฐานยื นยั นว า
เปนสารกอมะเร็ง
สารหนูรอ นพิบลู ย บาดแผลจาก ยุคดีบกุ บูม

เรื่ องโดย สมพงค พรมสะอาด ที่มา นิตยสารโลกสีเขียว
ฉบับมีนาคม – เมษายน ๒๕๔๕

เขารองนา-สรวงจันทรตั้งยืนอยูอ ยางสงบและเกื้อกูล
ตอชีวติ รอบขางมาเปนเวลาหลายชัว่ อายุคน เพิง่ จะเมือ่ ราว ๑๐๐
กวาปกอน หลังจากมีผูคนพบวาภายในเทือกเขาสูงนั้น เปน
ทางพาดผานของสายแรดบี ุก สงผลใหมีการบุกเบิกทําเหมือง
โดยชาวตะวั นตก ต อมากิ จการเปลี่ ยนมื อมาสู ชาวมาเลเซี ย
กอนจะเปนคนไทยในที่สุด การทําเหมืองแรดีบุกนี่เองที่เปน
จุดเปลีย่ นชะตากรรมของอําเภอนีท้ งั้ อําเภอ
๑๓๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

ในยุคดีบกุ บูมระหวางป ๒๕๒๐ – ๒๕๒๘ นอกจาก
บริ ษั ทเอกชนเช นบริ ษั ทยิ บอิ นซอย สิ นแร พิ บู ลย ที่ ได รั บ
ปทานบัตรในการทําเหมืองแลว ชาวบานทั่ว ๆ ไปตางก็ขุด
และรอนแร กั นทั่ วทั้ งภูเขา โดยไมมี ใครคาดคิดว ากากขี้ แร
ซึ่ ง ถู ก ทิ้ งให กระจายอยู ทั่ วไป จะกลายเป นมหั นตภั ย ร าย
ในเวลาตอมา กระทั่งมีชายผูหนึ่งตายลงหลังเขาไปปลูกบาน
อยู ในพื้ นที่ เหมืองเกาไมนาน และแพทยลงความเห็นวาเขา
เสียชีวติ เนือ่ งจากไดรบั พิษของสารหนู
การศึกษาอยางละเอียดในเวลาตอมา เปดเผยความจริง
สู สาธารณะวา เขตอําเภอรอนพิบูลยเปนพื้ นที่ ที่ เต็มไปดวย
สารหนู ทัง้ ในดินและแหลงน้าํ บางแหงมีปริมาณสูงกวาระดับ
ที่ ปลอดภั ยถึง ๕๐ เท า โดยเฉพาะ ๑๒ หมู บ านของตําบล
ร อนพิ บู ลย นั่ นเพราะในกากขี้ แร จะประกอบไปด วยสาร
อะซีโนไพไรต ซึง่ มีสารหนูปะปนอยูด ว ย เมือ่ ผานไประยะหนึง่
สารหนูที่ ติดอยูกับอะซีโนไพไรตจะหลุดออกมา สวนหนึ่ ง
จะซึมลงไปในดิน ชัน้ น้าํ บาดาล ขณะทีบ่ างสวนจะไหลปะปน
ไปกับตนน้าํ หรือถูกน้าํ ฝนชะลางลงสูแ หลงน้าํ
แม เหมื องดี บุ ก ที่ เขาร องนา-สรวงจั นทร จะป ดตั ว
อยางเปนทางการมานานแลว แตชาวบานที่เริ่มแสดงอาการ
เจ็บปวยกลับเพิม่ จํานวนมากขึน้ เรือ่ ย ๆ เพราะเปนผลจากการ
สะสมสารพิษมาอยางยาวนานโดยไมรตู วั นัน่ เอง โรคทีน่ า กลัว
สําหรับการสะสมสารหนูในรางกายคือโรคมะเร็ง ซึง่ ทีผ่ า นมา
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มีชาวบานบางคนตองโดนตัดขา และวิกฤตในอนาคตอันใกล
คือจํานวนเตียงผูปวยในอําเภอไมเพียงพอกับผูปวยโรคไขดํา
ทีพ่ งุ สูงถึง ๖,๐๐๐คนแลว
ราวป ๒๕๔๐ กรมทรัพยากรธรณีเขาไปจัดเก็บกาก
ขีแ้ รและทําหลุมฝงกลบ แตจากผลการศึกษาของกรมควบคุม
มลพิ ษในเวลาต อมา ยั งคงชี้ ว าบางหมู บ านในพื้ นที่ รอบๆ
เขารองนา-สรวงจันทรมีความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งใน
อัตรา ๑ คน ในทุก ๆ ๒๐ คน
ขณะที่ในดานของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ครั้ งหนึ่ งเคยร วมกั บไจก าของญี่ ปุ นเก็ บตั วอย างดิ นและน้ํา
วิ เคราะห หาปริมาณสารหนู พบว ามีอยู อย างน อย ๕ พื้ นที่
ซึ่งสารหนูปนเปอนอยูในระดับสูงมาก ตองไดรับการจัดการ
โดยด วน วิ ธีที่ ทางไจก าเสนอคือ ขุดดิ นทั้ ง ๕ พื้ นที่ ขึ้ นมา
แลวนําไปฝงกลบ
ที่นาพรั่นพรึงอีกประการคือ ผลจากแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร แสดงการปนเป อนในจุ ดศู นย กลางของอําเภอ
รอนพิบูลย ชี้วาหากไมมกี ารแกไขการปนเปอนในอีก ๕๐ ป
ขางหนา จะมีสารหนูกระจายทัว่ ทัง้ อําเภอ
กรณีสารหนูรอ นพิบลู ยเปนอีกหนึง่ บทเรียนสําคัญของ
การเร งแสวงหาผลประโยชน จากทรั พยากรธรรมชาติ โดย
ไมมคี วามพรอมหรือความรูอ ยางเพียงพอ จนกลายเปนบทเรียน
ทีม่ รี าคาคางวดแสนแพง
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ระดับสารหนูในปสสาวะของชาวบาน ตําบล รอนพิบลู ย จังหวัด
นครศรีธรรมราช : รายงานเบือ้ งตน
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ชื่ อผู วิ จั ย สถานที่ ทํ า งาน Sajja Surapot*, Vilaiwan
Putipruks**, Kwanyuen Sripoaraya***, Sumol Pavittranon***
*Toxicology Section, Clinical Pathology Group, Nakhon Si
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Abstract The promblem of environmental arsenic
contamination in Ronpibul district of Nakhon Si Thammarat
Province, Thailand, emerged in late 1980s. Since then it has been
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studied and interventions have been devised by the various
agencies concerned. Urinary levels of arsenic in a village (Village
13) of the district were studied in the period 1999-2000. A sample
of 539 specimens (out of the total 1,549 villagers) was included in
this study. Only total arsenic levels were directly measured and
levels of organic and inorganic arsenic were estimated. If it is
assumed that 50 percent of the total arsenic is organic, the average
urinary inorganic arsenic level would be 83 mg As/g creatinine
(range 1-751, median 80) and 60 percent would have levels that
are higher than 50 mg As/g creatinine. Althuogh detailed
speciation of arsenic in the urine is needed, this study suggests
high levels of urinary inorganic arsenic that might reflect high
environmental exposure.
Key Words: urine arsenic, organic arsenic, inorganic
arsenic, Ronpibul district, Nakhon Si Thammarat Province.
บทคัดยอ การปนเปอนของสารหนูในสิ่งแวดลอมที่
อําเภอรอนพิบลู ย จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนปญหาทีท่ ราบ
มาตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๓๐ และไดมกี ารดําเนินการวิจยั เพือ่ แกไข
มาอยางตอเนือ่ ง โดยในหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ. ในสวน
ของจังหวัดทีไ่ ดมโี ครงการติดตามสถานการณโรคพิษสารหนู
เรือ้ รัง ในเขตอําเภอรอนพิบลู ย โดยในเบือ้ งตนไดทําการตรวจ
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ปสสาวะของคนในหมู ๑๓ กอน. ในป พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓
ไดเก็บตัวอยางปสสาวะจาก ๕๓๙ คน ของประชากรทัง้ หมด
ในหมู ๑๓จํานวน ๑,๕๔๙คน. ตรวจพบคาเฉลีย่ ของสารหนูใน
ปสสาวะของประชากรเทากับสารหนู ๘๓ มคก./ ก. ครีอะดินนี
(พิสัย ๑-๗๕๑ มคก./ก. ครีอะนีน) โดยประมาณรอยละ ๖๐
ของประชาการทีต่ รวจ มีคา สารหนูในปสสาวะสูงเกินคาปกติ
เมือ่ คํานวณโดยใชมาตรฐานของ ACGIH (ถาสารหนูเกิน ๕๐
มคก./ก. ครีอะนีน ถือวาสูงเกินปกติ) และเมื่อตั้งสมมติฐาน
วารอยละ๕๐ของสารหนูทตี่ รวจพบเปนสารหนูอนิ ทรียอ นั เนือ่ ง
มาจากการบริโภคอาหารทะเล. ผลการวิเคราะหในครั้ งนี้ยัง
ไมไดวเิ คราะหถงึ ระดับแยกเฉพาะ ซึง่ จะเปนตัวยืนยันผลสรุป
จึงควรตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่ องเปนระบบ เพื่ อหา
ความสัมพันธระหวางการสัมผัสสารหนูในระดับความเขมขนต่าํ กับ
อาการพยาธิสภาพตางๆ โดยมีประเด็นสําคัญเรงดวนในดาน
ระบบการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห ซึ่งตองทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบตั กิ าร.
คําสําคั ญ: สารหนู ในปสสาวะ, สารหนู อิ นทรี ย , สารหนู
อนินทรีย, ตําบลรอนพิบลู ย, จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

การจัดการความรู และงานวิจัย กรณีการแกปญหาสารหนูที่
อําเภอรอนพิบลู ย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.ภก.พงคเทพ สุธีรวุฒิ
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต

จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดทีม่ แี หลงแรดบี กุ
พลวง วุลแฟลม และแรอารเซไนไรด ซึ่งมีสารหนูเปนเพื่อน
แรปะปนอยู มาก โดยเฉพาะในเขตตําบลรอนพิบูลย อําเภอ
รอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการทําเหมืองแรดีบุก
มานานมากกวา ๖๐ ป น้ําทิ้ งจากกระบวนการทําเหมื องแร
ดี บุ กดั งกล าว ถู กปล อยทิ้ งสู แหล งน้ํา และสิ่ งแวดล อมโดย
ไมไดมกี ารบําบัด ทําใหสารหนูปนเปอ นสูแ หลงธรรมชาติและ
สะสมในสิง่ แวดลอม
จากการปนเป อนดั ง กล า วมี ผ ลทํ า ให ป ระชาชน
โดยเฉพาะในตําบลรอนพิบลู ย ซึง่ ไดรบั สารหนูจากการอุปโภค
น้ําในแหลงน้ําตามธรรมชาติ และบอน้ําตื้นปวยเปนโรคพิษ
สารหนูเรือ้ รัง (Chronic Arsenic) โดยมีอบุ ตั กิ ารณครัง้ แรกเมือ่
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๓๐
จากสถานการณดังกลาวทําใหหนวยงานและองคกร
ตาง ๆ ไดพยายามหาแนวทางแกไขปญหาตามบทบาทภารกิจ
ทีร่ บั ผิดชอบไดแก การใหความรูป ระชาชนเกีย่ วกับโรคไขดํา
หรือพิษสารหนูเรือ้ รัง การจัดหาน้าํ สะอาด การจัดกลบกองขีแ้ ร
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การคนหาและตรวจรักษาผูป วย การศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
การปนเปอ นของสารหนูเปนตน
ในสวนของการศึกษาวิจยั นัน้ มีนกั วิจยั ทัง้ จากภาครัฐ
และภาคเอกชน ในสถาบันตางๆ ทัง้ หนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของ
และสถาบั นการศึ กษาได ทําการศึ กษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บสารหนู
ในประเด็นตางๆ มากมาย เชน การศึกษาดานวิทยาการระบาด
ของสารหนู, ดานผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม,ดานพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน, ดานการปองกัน ควบคุม การเฝาระวัง
และการรักษาผูป ว ย ฯลฯ โดยในการศึกษาวิจยั ดังกลาว แตละ
ครั้ ง เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ จากการวิ จั ย และผู วิ จั ย ได มี ส รุ ป และ
ขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนในการแกปญ หาโรคพิษสารหนูใน
ประเด็นตางๆ ไว เพือ่ ใหผเู กีย่ วของไดนาํ ไปเปนแนวทางปฏิบตั ิ
สวรส.ภาคใต มอ. ไดรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล
รายงานการวิจัยทางดานสุขภาพ ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
และทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับปญหาสารหนูในรอนพิบลู ย จํานวน
๗๕ เรือ่ ง(จาก ๑๐๐กวางานวิจยั ) แบงเปนประเด็น ไดดงั นี้
ระบาดวิทยา ๑๓ เรือ่ ง
การปนเปอ น๑๒ เรือ่ ง
การบําบัด ๒๙ เรือ่ ง
ผลกระทบ ๑๑ เรือ่ ง
พฤติกรรม ๗ เรือ่ ง
๑๔๑
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ประเด็นอืน่ ๓ เรือ่ ง ซึง่ ทานสามารถคนหาขอมูลไดที่
http://www.ptho.moph.go.th/arsenic/index.htm
จากขอมูลดังกลาวพบวา เรามีองคความรูเพื่อใชใน
การแกปญ หาดังตอไปนี้
 ความเปนมาและเหตุแหงปญหา
 ระบาดวิทยาโรคพิษสารหนู
 การปนเปอ น
 ปจจัยเสีย่ ง
 พฤติกรรมเสีย่ ง
 ผลกระทบตอสุขภาพ และตอสิง่ แวดลอม
 แนวทางการแกปญหา เชนการบําบัดสารหนูใน
สิง่ แวดลอม การบําบัดน้าํ ดืม่
แตเชื่อไหมครับวา ปญหาสารหนูที่รอนพิบูลย ก็ยัง
คงเปนปญหาใหญของพืน้ ที่ เนือ่ งจากขอสรุปและองคความรู
ที่ ไ ด จ ากผลการศึ ก ษาวิ จั ย และข อเสนอแนะดั ง กล า วนั้ น
มักไมไดนาํ ไปประยุกตใชอยางจริงจังในพืน้ ที่
สาเหตุเนือ่ งมาจาก
 หนวยงานและผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของไมมขี อ มูลหรือ
ไมทราบ ผลการศึกษาวิจยั
 องคความรูน นั้ ไมสอดคลองกับสภาพความจริงใน
ปจจุบนั
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 ผูเ กีย่ วของนําองคความรูไ ปประยุกตใชไดยาก
 การแกปญ หาตามขอแนะนําตองใชการลงทุนสูง
 การแกปญ
 หาตามขอแนะนําตองใชความรวมมือ
จากหลายหน วยงาน แต ยั ง ขาดการประสานงานที่ ชั ดเจน
หรือขาดหนวยงานทีจ่ ะเปนตัวหลักในการประสานงาน
 ขาดความเขาใจในบริบทของวิถีชีวิตและสังคม
ของคนในชุ มชนที่ สั มพั นธ กั บการแก ป ญหา นํา ไปสู การ
ขาดการมีสว นรวมในการแกปญ หา
จะเห็นวา เรามีองคความรูอ ยูแ ตขาดการจัดการความรู
ซึง่ เปนสภาพทีพ่ บอยูท วั่ ไปในแวดวงวิชาการคือขยันสรางความรู
แตไมรจู กั วิธกี ารนําความรูไ ปใชใหเกิดมรรคผล
สวรส.ภาคใต ไดพัฒนาโครงการ ศูนยประสานงาน
แกไขปญหาสิง่ แวดลอม อําเภอรอนพิบูลย โดยใหหนวยงาน
และคนในพื้นที่มีการปฏิบัติการในการจัดการความรูรว มกัน
มีวตั ถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินงานคือ
๑. ดําเนินการเพือ่ การจัดตัง้ ศูนยขอ มูลขาวสาร
๒. เพื่ อการประสานงานให เกิ ดความร วมมื อจาก
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของและแหลงทุน
๓. เพือ่ เฝาระวังดานสุขภาพและดานสิง่ แวดลอม
๔. เพื่อจดทะเบียน และดูแลผูไดรับผลกระทบจาก
สารหนู
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๕. เพือ่ จัดการความรู ความเขาใจ ตลอดจนการศึกษา
วิจยั เพือ่ การแกปญ
 หาในพืน้ ที่
๖. คลินกิ โรคพิษสารหนู
ขณะนี้ ศู นย ประสานงานแก ไขป ญหาสิ่ งแวดล อม
อําเภอรอนพิบลู ย ยังอยูใ นระยะตัง้ ไข (ไมรจู ะฟกเปนตัวไดเมือ่ ไร)
เพราะหนวยงานทีเ่ ขามารวมทํางานยังติดกรอบคิดแบบราชการ
ไทยแท ตองรอคําสั่งจากผูบังคับบัญชา ขณะที่คนในพื้นที่มี
ความพรอมพอสมควรและกําลังรอไฟเขียวจากทานผูม อี าํ นาจ
การเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางานไมใชเรือ่ งงาย แตตอง
พยายามทําตอไป การมีเวทีพูดจากันแบบสานเสวนาบอย ๆ
คงจะชวยได
สุดทาย คงตองใหกําลังใจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โรงพยาบาลร อ นพิ บู ล ย เทศบาลร อนพิ บู ล ย นายอํ า เภอ
รอนพิบูลยและเครือขายชุมชน ที่ จะเปนแกนสําคั ญในการ
แกไขปญหาสิง่ แวดลอม ในอําเภอรอนพิบลู ย ตอไป
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Chronic arsenic poisoning from well water in a mining area
in Thailand.
Foy HM, Tarmapai S, Eamchan P, Metdilogkul O.
Dept of Epidemiology, University of Washington, Seattle 98195
Asia Pac J Public Health. 1992-1993;6(3):150-2.
PMID:
1342803
[PubMed - indexed for MEDLINE]

บทคัดยอ
อาการแพพษิ สารหนูจะแสดงออกโดยมีผวิ หนังฝามือ
ฝาเทาหนา และมีสดี ําคล้าํ มากขึน้ ดร. ฟอยและคณะไดทาํ การ
สํารวจประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ นหมูบ า นในบริเวณทีม่ กี ารทําเหมือง
วูลแฟรมในภาคใตของประเทศไทย ซึง่ มีรายงานวาพบผูป ว ย ๒
รายทีป่ ว ยเปน มะเร็งโบเวนคารซโิ นมา รอยละ๙ของผูใ หญทไี่ ด
ทําการสํารวจจาก ๕๘ ครัวเรือน มีอาการแสดงของการแพพษิ
สารหนู พบวามีเด็กทีม่ หี นังฝามือฝาเทาหนาดวย เด็กคนหนึง่
ทีม่ หี นังฝามือฝาเทาหนามาก มีอาการทางระบบประสาทและ
มีเชาวนปญญาออนดวย ระดับของสารหนูในบอน้ําตื้นๆ มี
ปริมาณ ๐.๐๒ - ๒.๗ มิลลิกรัมตอลิตร (เฉลีย่ ๐.๘๒) น้าํ จากทอ
ประปามีปริมาณ ๐.๐๗ มิลลิกรัมตอลิตร แหลงใหญทที่ าํ ใหมี
สารหนูปนเปอ นคือ น้าํ บาดาลทีข่ ดุ ขึน้ มาใช น้าํ ฝนทีช่ ะลางลง
บนกองกากสินแรไดไหลลงสูล าํ ธารอันเปนแหลงน้าํ ทีช่ าวบาน
นํามาบริโภค จึงมีสารหนูปนเปอ น
๑๔๕
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Follow up of water use in a tin mining area affected with
arsenic poisoning.
Chongsuvivatwong V, Lim A, Dueravee M, Geater A, Ritsamitchai
S, Oshikawa S.
Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, Prince of Songkla
University, Hat Yai, Thailand. cvirasak@ratree.psu.ac.th
Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2000 Dec;31(4):769-74.
PMID: 11414427
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อําเภอรอนพิบูลย ในภาคใตของประเทศไทย เปนที่
ทราบกันดีวา วาเปนอาณาบริเวณทีม่ กี ารแพรระบาดของแหลงน้าํ
ตามธรรมชาติทปี่ ระชาชนใชบริโภค ทีม่ สี ารหนูปนเปอ น รัฐฯ ได
พยายามแกไขสถานการณ โดยสงเสริมใหประชาชนหันไปใช
น้าํ ฝนและน้ําประปาแทน การศึกษาทีน่ ํามารายงานนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะ
บันทึกการเปลีย่ นแปลงการใชนา้ํ และหาปจจัยตางๆ ทีส่ มั พันธ
กับการใชนา้ํ ทีป่ ลอดภัยมาบริโภคในปพ.ศ.๒๕๔๐ เมือ่ เปรียบเทียบกับการบริโภคน้าํ ในปพ.ศ.๒๕๓๗คณะนักวิจยั ไดทาํ การ
สํารวจ โดยเยีย่ มบานและใชแบบสอบถามสัมภาษณตวั ตอตัวกับ
ประชาชน ไดขอ มูลทัง้ ของป พ.ศ.๒๕๔๐ และป พ.ศ. ๒๕๓๗
เกี่ยวกับการใชน้ําในการดื่ม การเตรียมอาหาร ลางอาหารสด
และลางทําความสะอาดของใชในครัวเรือน ไดรบั แบบสอบถาม
จาก ๓,๘๔๙ หรือรอยละ ๗๙ ของครัวเรือน จํานวนรอยละที่
ใช น้ําที่ ปลอดภั ยในการบริ โภค (หมายถึงน้ําตมที่ ใช น้ําฝน
๑๔๖
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น้ําประปา และน้ําบาดาล) ในการใชดื่มและใชหุงหาอาหาร
จากรอยละ ๗๒.๕ และ ๕๗.๙ ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ เพิม่ ขึน้ ในป
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนรอยละ ๙๓.๖และ ๘๐.๙ ตามลําดับ การใชทํา
ความสะอาดอาหารสดและลางทําความสะอาดของใชเพิม่ จาก
รอยละ ๒๘.๖ และ ๒๐.๕ ขึน้ เปนรอยละ ๕๙.๑ และรอยละ
๕๓.๘ตามลําดับ การใชนา้ํ ประปาในครัวเรือนเพือ่ ดืม่ และหุงตม
อาหารยังคงมีอตั ราทีต่ า่ํ (๓.๖ และ ๑๒.๓) เมือ่ เทียบกับการใช
น้ําประปาในการทําความสะอาดอาหารสดและลางทําความ
สะอาดอุปกรณเครือ่ งใชตา งๆ (รอยละ ๓๙.๑ แบะ ๔๓.๖) การ
วิเคราะหพบวาปจจัยแปรปรวนอิสระในการใชน้ําที่ปลอดภัย
มาใชบริโภค ไดแกอาณาบริเวณทีม่ สี ารหนูปนเปอ นในปริมาณ
ทีส่ งู ใกลถนนใหญ และการมีนา้ํ ประปาไปบริการ ปจจัยตางๆ
เหลานี้ มีอิทธิพลครอบคลุมไปถึงการใชน้ําประปาในกิจการ
ทัว่ ไปดวย ยกเวนวา การทีม่ กี ารติดตัง้ ประปาไปบริการจะมีผลตอ
การนําไปใชลา งทําความสะอาดมากกวาการตืม่ และหุงตมอาหาร
คณะผูว จิ ยั กลาวสรุปวา การติดตัง้ บริการน้าํ ประปายังไมเพียงพอ
แมวา จะมีการบริการใหถงึ ผูบ ริโภคมากขึน้ แตประชาชนก็จะ
ไมนาํ ไปดืม่ และหุงตมจะตองทําการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมถึงสาเหตุ
ตาง ๆ เหลานีเ้ พิม่ เติม
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การเกิดพิษโดยจงใจ หรือการวางยาพิษ
สารหนูเปนสารที่นิยมนําไปใชเปนยาพิษมาแตสมัย
โบราณตั้ ง แต “สมั ยกลางและสมั ย เรอเนซอง” แล ว เช น
การฆาตรกรรมในหมู ผู ครองนครด วยกั นในประเทศอิ ตาลี
เพราะมีอาการคลาย ๆ กับวาปวยเปนอหิวาตกโรค และใน
สมัยนัน้ ก็ยงั ไมมวี ธิ ชี นั สูตรการแพพษิ สารหนู ในคริสศตวรรษ
สารหนูจงึ มีชอื่ เรียกเลน ๆ หรือ นิคเนมวา “ผงสืบทอดสกุล inheritance powder” เพราะมักจะใชผงสารหนูชว ยใหผจู ะได
สืบทอดมรดกใหขนึ้ สืบสกุลไดรบั มรดกไดเร็วขึน้
ในประเทศเกาหลี สมัยราชวงศโจเสีย้ นครองแผนดิน
(Joseon Dynasty)สารประกอบ“สารหนูกบั กํามะถัน”ไดใชเปน
สวนผสมในยาพิษ ซายัค (sayak) ในการลงโทษหรือประหาร
ชีวติ นักการเมืองระดับสูง และราชนิกลู ดังทีป่ รากฏในภาพยนต
ทีอ่ อกมาฉายกันเปนชุด ๆ นัน่ เอง
กรณีตวั อยาง
การดืม่ กาแฟรวมกันก็เกิดเรือ่ งเกิดพิษจากสารหนู
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ ที่ New Sweden รัฐ Maine
มีสมาชิกของโบสถนกิ ายGustaf Adolph Lutheran Churchจํานวน
๑๖ คน ลมปวยลงหลังชัว่ โมงการดืม่ กาแฟรวมกัน นาย Reid
Morrill สมาชิกผูห นึง่ ถึงแกกรรมจากเหตุการณนใี้ นเวลาไมชา
ปรากฏว าในกาแฟมี สารหนู ปนเป อนอยู นั กหนั งสื อพิ มพ
คนหนึง่ Christine Ellen Youngกลาวในหนังสือทีเ่ ธอนิพนธขนึ้
๑๔๘
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A Bitter Brew: Faith, Power and Poison in a Small New England
Town กลาวหาวาสมาชิกตลอดชีพของนิกายผูห นึง่ ชือ่ Bondeson
ผูท ที่ ําอัตวินบิ าตกรรมโดยการยิงตนเองหลังเหตุการณนนั้ ผาน
ไปเพียง ๕ วัน และทิ้งบันทึกสารภาพวาตนเองอยูเบื้องหลัง
เหตุการณดงั กลาว ชายผูน ี้ มีประวัตวิ า เปนผูม ปี ญ หาทางอารมณ
วิปริตอยูเ นือง ๆ
ภาพยนตรเรือ่ ง Murder Mystery ก็เปนเรื่องเกีย่ วกับ
พิษสารหนู
เหยื่อของการฆาตรกรรมดวยสารหนูที่โดงดังสนั่น
บันลือโลกไดแก
Francesco I de’ Medici, Grand Duke of Tuscany
มีหลักฐานทางนิตเิ วชศาสตรในภายหลังวา ทานดยุค
และภริ ย าถู ก ลอบสั ง หารโดยการวางยาพิ ษ สารหนู โดย
เฟอรนนั โด นองชายของทานเองและจะเปนผูส บื ทอดตําแหนง
นัน้ ดวย
George III แหงบริเทนใหญ (พ.ศ. ๒๒๘๑-๒๓๖๓)
ท า นผู นี้ มี ความเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด า นกายภาพและทางจิ ต
มี ความผั นแปรอยู เป นระยะ ๆ มาเป นเวลานาน ๆ มาแล ว
ประเดีย๋ วดี ประเดีย๋ วราย จนพระเจาแผนดินตองปลดออกจาก
ตําแหนงหนาทีก่ ารงาน การตรวจเสนผมของทานเมื่อป พ.ศ.
๒๕๔๗ พบวามีสารหนูในระดับทีส่ งู เชือ่ วาสารหนูคงจะไป
กระตุน ใหอาการวิปริตทางจิตกําเริบขึน้ เปนพัก ๆ เพราะทาน
๑๔๙
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ประชวรดวยพระโรคทีน่ า จะเปนโรค “พอร็ฟย เรีย” อยู และได
เสวยพระโอสถทีม่ พี ลวง (antimony) เปนสวนประกอบในการ
รั ก ษาซึ่ ง จะมี ส ารหนู ป นอยู ด วย มี การตี พิ มพ รายงานการ
รักษานีไ้ วในวารสารแลนเส็ทเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๔๘ดวย
Simón Bolívar
ท านผู นี้ เป นนั กต อสู เพื่ ออิ สรภาพของประเทศใน
อเมริ กาใต (พ.ศ. ๒๓๒๖-๒๓๗๓) มี ความเชื่ อว าท านผู นี้
เสี ย ชี วิ ตจากพิ ษสารหนู ซึ่ งไม แน ชั ดเจนว าจากน้ํ า ดื่ ม ใน
ประเทศเปรู หรื อจากยารั กษาโรคที่ ทานใช รักษาโรคอะไร
บางโรคอยูเ ปนประจํา หรือถูกวางยา
Charles Francis Hall
นักสํารวจอเมริกนั (พ.ศ. ๒๓๖๔-๒๔๑๔) เสียชีวติ ใน
ระหวางการเดินทางบนเรือ Polaris ไปสํารวจขั้วโลกอารติค
ครั้งที่ ๓ หลังจากกลับขึ้นบนเรือสํารวจ ไดดื่มกาแฟ ๑ ถวย
และล มเจ็ บ มี อาการหนั ก เป นลมหมดสติ และมี อาการชั ก
สัปดาหตอ มามีอาการอาเจียน และเพอคลั่ง วันตอมามีอาการ
ดีขนึ้ อยู ๒-๓ วัน และตอมาก็เสียชีวติ เอาศพขึน้ ฝงไวบนฝง
จนกระทัง่ ป พ.ศ. ๒๕๑๑ ศาสตราจารย Chauncey C. Loomis
จาก Dartmouth College ไดเปนผูข ุดศพทีฝ่ งอยูใตน้ําแข็งขึ้น
มาคนควา พบวา ศพยังอยูใ นสภาพทีด่ ี ไดเอาตัวอยางกระดูก
เล็บ และเสนผมไปตรวจ พบวาทานถูกวางยาพิษดวยสารหนูใน
๑๕๐
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ปริมาณที่สูงในชวงระยะประมาณ ๒ สัปดาหกอนเสียชีวิต
สารหนูนนั้ คงไดจากยาเถือ่ นทีท่ า นกินเอง และจากการวางยา
จากลู กเรื อ จากสมาชิ กคณะสํารวจ และจาก Dr. Bessels
หมอประจําเรือดวยก็ได
Clare Boothe Luce (๒๔๔๖-๒๕๓๐)
ท านผู นี้ เป นเอกอั ครราชฑู ตสหรั ฐประจําประเทศ
อิตาลีระหวางป พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๔๙๙ แมวา เธอไมไดเสียชีวติ
จากพิษสารหนู แตเธอก็ปวยดวยโรคทางกายและทางจิตจาก
พิษสารหนู จนในทีส่ ดุ จึงวินจิ ฉัยโรคไดวา เกิดจากพิษสารหนู
จากการสอบสวนพบวา สีทาหองนอนของเธอไดหลุดลอกจาก
เพดาน และแผนสีจากหองอาหารก็หลุดลอกดวย คงจะลงไป
ปนเปอ นในอาหารประจําวันอยูน านจึงเกิดอาการแพพษิ สารหนู
Huo Yuan Jia
Huo Yuan Jia เปนศิลปนดานการตอสูปองกันตัว
(นักกังฟู) เชือ่ วาถูกฆาตรกรรมเมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๕๓ ดวยยาพิษ
สารหนู
Impressionist painters
จิตรกร นักเขียนภาพ ประเภท Impressionist painters
ทีเ่ ชือ่ วาเกิดพิษจากสารหนูเพราะในสีทใี่ ชเขียนภาพคือ Emerald
Green ซึ่ งมีสารหนูเป นส วนประกอบในสี จึ งเสี ยชีวิ ตดวย
อาการของโรคตางๆ (ทีเ่ กิดจากพิษสารหนู) ดังนี้
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Cézanneมีอาการเบาหวานอยางรุนแรง
Monetตาบอด
Van Gogh มีความเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท
ประสาทแปรปรวน
The Emperor Guangxu
คือพระจักรพรรดิอ์ งคกอ นองคสดุ ทายของจีน ถูกวาง
ยาพิษดวยสารหนูในปริมาณทีส่ งู
Phar Lap
รายที่ กําลังกลาวถึงนี้ ไมใชมนุษยแตเปนมาแขงที่มี
ชือ่ เสียงมากของออสเตรเลีย ชือ่ Phar Lap ถาเปนสํานวนแบบ
ภาษาไทยนาจะชือ่ “ฟาแลบ หรือสายฟาแลบ หรือ พาลาภ”
ตายปุบปบเมื่อ ป พ.ศ. ๒๔๗๕ มีการตรวจทดสอบทางนิติวิทยาศาสตรยนื ยันวาถูกวางยาพิษดวยสารหนู
พระเจาจักรพรรดิน์ ะโปเลียน
รายที่เสียชีวิตที่โดงดังที่สุดที่ใคร ๆ ก็ทราบเรื่องคือ
พระเจาจักรพรรดิน์ ะโปเลียน
ผูน พิ นธเขาใจวาชือ่ “นะโปเลียน โบนาปารต-Napoleon
Bonaparte”คงเปนชือ่ ทีร่ จู กั กันโดยทัว่ ไป หรืออยางนอยก็คนุ หู
มากชื่ อหนึ่ ง ท า นเป นทั้ ง ผู นํา ทางด า นการทหารและการ
ปกครองชาวฝรัง่ เศส เกิดเมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๒
ที่ เกาะคอร ซิ กา เกิ ดในตระกู ลขุ นนางผู สู งศั ก ดิ์ ชาวเจนั ว
และถึงแกอสัญกรรมเมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๖๔
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Napoleon Bonaparte
The Emperor Napoleon in His Study at the Tuileries,
by Jacques-Louis David, 1812

ระหวางป พ.ศ. ๒๔๔๗ ถึง ป พ.ศ. ๒๔๕๘ ทานเปน
พระเจ าจั กรพรรดิ์ แห งราชอาณาจั กรฝรั่ งเศสมี พระนามว า
พระเจาจักรพรรดิ์นะโปเลียนที่ หนึ่ง ทานเปนผูตรากฎหมาย
การปกครองดานพลเรือนออกมาใชเรียกวา “Napoleonic code”
๑๕๓
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ซึ่งใชเปนแมแบบของกฎหมายดานการปกครองฝายพลเรือน
ที่ใชกันอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ทานมีชื่อเสียงทางดาน
การทหาร ทีท่ ราบกันทัว่ ไปในนาม“สงครามสมัยนะโปเลียนหรือ
Napoleonic Wars” ในการทําสงครามผนวกเอาประเทศตาง ๆ
เกือบทัง้ ทวีปยุโรป จากประเทศสเปนทางตอนใตของทวีปบุก
ขึน้ ไปทางเหนือถึงประเทศรัสเซีย ใหเปนดินแดนของฝรัง่ เศส
แลวสถาปนาขึ้นเปน “ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาณาจักร
ทีห่ นึง่ หรือ French First Republic” เหตุนเี้ อง จึงทําใหทา นผูน ี้
จึงมีอริราชศัตรูอยูท วั่ ไป ภายหลังการแพสงครามในการตอสูก บั
ทหารกองโจรในประเทศสเปน และพายแพสงครามรัสเซีย
อยางยอยยับในปพ.ศ.๒๓๕๕ และไมสามารถจะกอบกูก องทัพ
กลับมาใหเกรียงไกรไดอกี อีกหนึง่ ปตอ มา คือในป พ.ศ.๒๓๕๖
ภายหลังการพายแพสงครามทีน่ คร ไลพซกิ หลังจากนัน้ ประเทศ
ฝรั่ งเศสจึ งถู กบุกโจมตี ทานจึ งถู กบั งคั บให สละราชสมบัติ
และสงใหไปลีภ้ ยั ไปอยูท เี่ กาะเอลบา ไมถงึ ป ทานหลบหนีจาก
เกาะเอลบากลับมาครองประเทศอีกครัง้ และนํากองทัพหลวง
ฝรัง่ เศสไปพายแพ “สงครามวอเตอรลู - Battle of Waterloo”
เมื่ อเดื อนมิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๓๕๘ ตกเปนเชลยของกองทั พ
อังกฤษ จึงถูกสงตัวไปคุมขังไวทเี่ กาะ เซ็นต เฮเลนานานถึงหกป
และถึงแกอสัญกรรมทีน่ นั่
การตรวจพระศพเปดเผยวาทานถึงแกอสัญกรรมจาก
โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งกอใหเกิดกรณีโตแยงในกลุม
นักวิชาการอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิง่ Sten Forshufvud
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ที่ เชื่ อว าท านถึ งแก อสั ญกรรมจากการแพ พิ ษสารหนู หรื อ
อารเซนิค “arsenic poisoning”อาจจากสีทาผนังหองคุมขัง ซึง่ มี
สารหนูเปนสวนประกอบ หรือ อาจลอบปลงพระชนมดวย
การวางยาพิษสารหนูกย็ งั เปนประเด็นโตแยงกันอยู
การใชสารหนูในทางการทหาร
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๑ สหรัฐอเมริกาไดสะสมสาร
เคมีชอื่ เลวิไซท (lewisite -ClCH=CHAsCl2) ซึง่ เปนสารเคมีที่
มีพิษเพือ่ ใชเปนอาวุธเคมี เก็บสะสมเอาไวเปนปริมาณมากถึง
๒๐,๐๐๐ตัน แตเมือ่ ปพ.ศ.๒๔๙๓ก็เอาไปลางพิษดวยผงซักฟอก
แลวเอาไปเททิง้ ในอาวเม็กซิโก
ระหวางสงครามเวียดนาม กองทัพสหรัฐไดใช เอเจนท
บลู (Agent Blue) ซึง่ เปนสวนผสมของ โซเดียม คาโคดัยเลท
(sodium cacodylate) และในรูปของกรด ผสมกัน นําไปใชเปน
ฝนเหลือง (Rainbow herbicide) เอาไปโปรยลงในประเทศ
เวียดนามเพือ่ ทําลายพืชผลของประเทศนัน้
ไมทราบเหมือนกันวา จนปจจุบนั นีจ้ ะยังมีสารพิษนัน้
สะสมอยู ในดิ น ในสิ่ งแวดล อมของเวี ยดนามอยู อีกหรือไม
เพราะตั้ งแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็มีโรคประหลาด
เกิดขึน้ ในเวียดนามทีอ่ ําเภอบาโท จังหวัดกวางาย จนถึงเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โรคก็ยงั มีอยู มีผปู ว ยนับรอยราย และมี
ผูเ สียชีวติ มากกวา ๒๐ ราย องคการอนามัยโลกและ ศูนยควบคุม
๑๕๕
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และปองกันโรคสหรัฐที่รูจักกันในนามของ ซีดีซี ยังพิสูจน
ไมไดวาโรคเกิดจากการแพสารพิษชนิดหนึ่งชนิดใด หรือไม
ลักษณะที่ เห็นในภาพขาวในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษจาก
ไซงอ นทําใหสงสัยวาจะเปนการแพพษิ สารหนูกอ็ าจเปนได
พยาธิกาํ เนิดและปริมาณสารหนูทกี่ อ ใหเกิดพิษ
สารหนูสามารถเขาสูร า งกายมนุษยไดทางการหายใจ
ทางอาหารผานลําไส และผานผิวหนัง
ความรุนแรงเกิดขึ้นไดโดยการดูดซึมผานลําไส โดย
สารหนูปริมาณเพียง ๑๓๐ มิลลิกรัม จะทําใหตับถูกทําลาย
ระบบหัวใจจะทํางานผิดปกติและเสียชีวติ ได
สวนความเปนพิษจากสารหนูแบบเรื้อรัง จะเกิดขึ้น
เมือ่ ตับและไตไดรบั สารหนู ๑.๔มิลลิกรัมตอวันติดตอกันเปน
เวลา๓ สัปดาห
ขอมูลที่ ได จากสัตวทดลองแสดงใหเห็นวาสารหนู
วาเลนซี ๓ มีพษิ มากกวาสารหนูวาเลนซี ๕ และสารหนูในรูป
ของสารละลายจะมีพษิ มากกวาสารหนูทไี่ มละลาย ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ ง
มาจากสารหนูในสารละลายถูกดูดซึมไดดกี วา
ถารางกายไดรบั สารหนูในปริมาณไมมากนัก รางกาย
สามารถขับสารหนูออกไดเองในเวลา ๒-๓ วัน
วัดปริมาณของสารหนูในรางกายไดจากการตัดเสนผม
หรือขนไปตรวจ
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ในบางพืน้ ที่ บอน้าํ ใตดนิ ไมสามารถใชการไดเนือ่ งจาก
ความเปนพิษของสารหนูสงู มาก
เชน ในประเทศอารเจนตินา (1-7500 ppm)
จีน (40-750 ppm)
และเวียดนาม (1-3050 ppm)
พยาธิกาํ เนิด หรือ สารหนูมกี ลไกทําใหเกิดการแพพษิ ไดอยางไร
การแพพษิ สารหนู หรือ อารเซนิค (Arsenic poisoning)
จะเกิดมีการขัดขวางการมีชวี ติ ยืนยาวของเซลล โดยกระบวนการ
ที่เรียกวา llosteric inhibition ตอการครองธาตุของเอ็นซัยมที่
จําเปนคือ pyruvate dehydrogenase (PDH) complex เอ็นซัยมนี้
จะไปทําหนาทีช่ ว ยยอย หรือคาตาไลซด กระบวนการอ็อกซิเดชัน่
ของ พัยรูเวท(pyruvate)ใหเปน acetyl-CoAโดย NAD+ นัน่ ก็คอื
เอ็นซัยมจะไปขัดขวางระบบพลังงานของเซลลทาํ ใหเซลลเกิด
การแตกสลายหรือ apoptosis ขึน้ ในทางชีวเคมีถอื วา สารหนู
หรืออารเซนิค จะกอใหเกิดอาการทํานองเดียวกันกับภาวะขาด
วิตะมิน ไธอะมีน หรือ บี ๑ (thiamine deficiency) พิษทีเ่ กิดจากสาร
หนูจะทําใหระดับของเกลือแลคเตท lactate สูงขึ้นไดและนํา
ไปสูภ าวะกรดเกินทีเ่ รียกวา lactic acidosis
การทีม่ รี ะดับของโปตัสเซียมต่าํ จะทําใหเลือดมีความ
เสีย่ งเพิม่ ขึน้ ตอการทีจ่ ะเสียชีวติ จากการทํางานบีบตัวของกลาม
เนือ้ หัวใจ จาก arsenic trioxide เปนทีช่ ดั เจนวา อารเซนิคภาย
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ในเซลลจะไปกระตุน ใหมกี ารสราง ฮัยโดรเจน เปอรออ็ กไซด
(hydrogen peroxide (H2O2) เมือ่ ใดที่ ฮัยโดรเจน เปอรออ็ กไซด
(H2O2) ไปรวมตัวกันเขากับธาตุโลหะ เชน ธาตุเหล็ก หรือ
แมงกานีส จะไปทําใหเกิดมีแรดิกลั (hydroxyl radical) ทีม่ พี ษิ ขึน้
Arsenic trioxideเปนอนินทรียธ าตุ ทีพ่ บไดในน้าํ ใตผวิ
ดินซึง่ จะมีผลตอ voltage-gated potassium channels ซึง่ จะไปทํา
ใหเกิดการยุตหิ นาทีข่ องขบวนการอีเล็คโตรไลทของเซลล ซึง่
ทําใหเกิดการรบกวนตอการทํางานของระบบประสาท ระบบ
หั วใจและหลอดเลื อด (cardiovascular system) เป นต นว า
ทําใหมกี ารลาชาการชักนําไฟฟา ใน QT interval ทําใหหวั ใจ
เตนผิดจังหวะ (arrythnia) เม็ดเลือดขาวต่าํ (neutropenia) แรงดัน
เลือดสูง (high blood pressure) รบกวนการทํางานของระบบ
ประสาทกลาง (neurological disturbance) เลือดจาง หรือเปน
ลูคเี มียก็ได
การสัมผัสไดรบั สารอารเซนิค จะเปนตัวการสําคัญใน
พยาธิกาํ เนิดของโรคทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของเซลลบเุ ยือ่
ผนังหลอดเลือด ไปกระตุน ใหเกิดมีเอ็นซัยม endothelial nitric
oxide synthase ซึง่ จะนําไปสูก ารลดระดับลงของ nitric oxide
นอกจากนัน้ การไดรบั สารหนูเรือ้ รังจะกอภาวะ high oxidative
stress ซึง่ จะมีผลตอการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด
ตอไปจะทําใหเกิดหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis)โดยไปทําให
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มีการจับเกาะกลุม กันของเกร็ดเลือด (platelet aggregation) และ
ลดการสลายไฟบริน (fibrinolysis) และยังอาจพบวามีการเพิม่
ขึน้ ของ tumor necrosis factor-II, interleukin-I, vascular cell
adhesion moleculeและvascular endothelial growth factor ไดดว ย
ปริมาณหรือโดสของสารหนูทตี่ า่ํ สุดทีจ่ ะทําใหเสียชีวติ
ปจจุบนั ปุบปบทันใดในผูใ หญ ประมาณ ๗๐ ถึง ๑๐๐ มิลลิกรัม
หรือ ๑ มิลลิกรัมตอหนึง่ กิโลกรัมตอวัน รายงานทีม่ ผี แู พพษิ สาร
หนูสว นใหญจะไดรบั จากน้าํ ดืม่ ซึง่ มีปริมาณ arsenic trioxide อยู
มากarsenic trioxideมีพษิ สูงกวาสารหนูบริสทุ ธิถ์ งึ ๕๐๐เทาทีเดียว
ในสหรัฐนัน้ ๑ใน๖ของสาเหตุ ของการเสียชีวติ ทีม่ ใิ ช
อุบตั เิ หตุ คือการแพพษิ สารหนู แหลงทีผ่ เู สียชีวติ ไดรบั สารหนู
คือจากน้ําบริโภค (อีก ๕ โรคคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมทั้ งภาวะแรงดันเลือดสูง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดใน
สมองแตก โรคระบบหายใจเรือ้ รัง และโรคเบาหวาน)
ระหวางป พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗ คณะนักวิจยั จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร บลุมเบอรก มหาวิทยาลัย จอหนส ฮ็อพกินส
ไดทําการศึกษาบุคคล เปนผูใหญที่สัมผัสกับสารหนูที่ไดรับ
การตรวจปสสาวะจํานวน ๗๘๘ราย พบวารอยละ๒๖ของ ผูป ว ย
ทีเ่ ปนโรคเบาหวาน ทัยป ๒ (type 2 diabetes ) มีปริมาณสารหนู
ในปสสาวะสูงกวาผูท ไี่ มไดเปนโรคเบาหวาน สารหนูยงั ทําให
เกิดการเปลีย่ นแปลงใน potassium channelดวย
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ลักษณะอาการของการแพพษิ สารหนู
เริ่มแรกดวยอาการปวดศีรษะ สับสน และงวงเหงา
หาวนอน เมือ่ มีอาการชัดเจนขึน้ จะมีอาการชักกระตุก และมี
“สีเล็บ”เปลีย่ นไป ถาเปนการแพพษิ ปจจุบนั จะมีอาการตอไปนี้
เพิม่ ขึน้ คือ ทองเดิน อาเจียน ถายปสสาวะเปนเลือด กลามเนือ้
เปนตะคริว ผมรวง ปวดทอง และชักมากขึ้น อวัยวะตาง ๆ
ที่ไดรับผลกระทบจากการแพพิษสารหนูไดแก ไต ตับ ปอด
และผิ วหนั งสี ของผิ วหนั ง โดยเฉพาะที่ ฝ ามื อจะมี สี ดําคล้ํา
มากขึน้ จนสังเกตเห็นไดชดั จนหลายคนเรียกวา “โรคไขดาํ ”
การติ ดตามศึ กษาผู ป วยโรคพิ ษสารหนู ปรากฏว า
มีการขาดวิตะมิน เอ ดวยซึง่ จะทําใหมอี าการ “ตาบอดในเวลา
กลางคืน - night blindness”ได
สุ ด ท า ยโรคจะดํ า เนิ น ต อ ไปจนมี อ าการหมดสติ
และถึงแกความตาย
การวินจิ ฉัยโรค
การวินจิ ฉัยวามีการแพพษิ สารหนู
ไดแก
 อาศัยประวัติ อาการและอาการแสดงตางๆ การ
ตรวจพบผู ป วยมี ผิ วหนั งและฝ ามื อดํา คล้ํ า อยู กั นเป นกลุ ม
ในชุมชน เปนเชิงแนะวามีการแพพษิ สารหนูอยูใ นบริเวณทีพ่ กั
อาศัยบริเวณนัน้ และ
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ฝามือจะมีสีดําคล้ํามากขึ้นจนสังเกตเห็นไดชัด จนหลายคนเรียกวา “โรคไขดํา”

ภาพจากกูเกิล
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 มีการตรวจชันสูตรยืนยันการพบปริมาณของสาร
หนูในตัวอยางตรวจ
ตัวอยางตรวจไดแก เลือด ปสสาวะ เสนผม และเล็บ
ตัวอยางตรวจที่เชื่อถือไดดีที่สุดคือปสสาวะ เพื่อให
การชันสูตรทีแ่ มนยํา การตรวจปสสาวะภายในเวลา ๒๔ – ๔๘
ชัว่ โมง ของการไดรบั สารหนูแลวแพพษิ ปจจุบนั ตัวอยางตรวจ
ทีเ่ ปนเสนผมและเล็บ จะเหมาะในรายทีไ่ ดรบั สารหนูขนาดสูง
ในชวงเวลา๖–๑๒เดือนทีผ่ า นมา ตัวอยางตรวจเหลานีใ้ ชในการ
ชันสูตรวามีการไดรับสารหนูสูงกวากําหนดไดดวย แตจะนํา
ไปใชเปนเครื่ องชี้ บงยั งไมไดวา สารหนูทําใหเกิดอั นตราย
ตอสุขภาพแลวหรือยัง
เส นผมนั้ น เป น เพี ย งเครื่ องชี้ บ ง ทางชี วภาพที่ มี
ศักยภาพวา มีการสัมผัสไดรบั สารหนู เพราะวาจะเปนทีส่ ะสม
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สารหนูจากเลือดอีกทีหนึ่ง การสะสมจะอยูเปนเวลาชั่วคราว
เนื่องจากเสนผมมีการเจริญงอกยาวอยูตลอดเวลา การตรวจ
จึ งให ใช เส นผมเส นเดี ยวในการตรวจ ซึ่ งไม เหมาะกั บการ
ตรวจโดยใชวธิ กี ารทดสอบแบบวิธดี งั้ เดิมทีใ่ ชเสนผมหลาย ๆ
เส นมาป นรวมกั นก อนแล วจึ งสกั ดไปตรวจ แต ก็ จะตรวจ
ทดสอบไดดว ยวิธกี ารใหม ๆ เชน Synchroton radiation based
X ray fluorescence (SXRF) spectroscopy and Microparticle
induced X ray emission(PIXE).วิธเี หลานีจ้ งึ เหมาะในการติดตาม
ผลการรักษาซึ่งจะบอกปริมาณระดับสารหนู กอนการรักษา
ขณะทําการรักษา และหลังการรักษาไดดว ย
การรักษา
การใชยาขับสารหนูออกจากรางกาย จากการที่สาร
หนูรวมตัวอยู กั บโปรตีนดวย โดยจะใช Dimercaprol และ
dimercaptosuccinic acid และ chelating agents อืน่ ๆ อีกหลาย
ขนาน ยากลุ มนี้ มีผลทําใหแรงดันเลือดสูง ที่ มีพิษสูงสุดคือ
Dimercaprol นักวิจยั ชาวอินเดีย ไดใชหนูทดลองทีไ่ ดรบั สาร
หนูในขนาดทีส่ งู ใหกนิ สารสกัดกระเทียมพบวามีการขับสาร
หนูออกทางเยี่ยวหนูเพิ่มมากขึ้น ทําใหลดระดับสารหนูใน
เลือดและในตับไดถึงรอยละ ๔๐ จึงแนะนําวา ผู ใดที่ มีการ
สัมผัสไดรบั สารหนูมากกวาปกติ ควรกินกระเทียมวันละ ๒ –๓
กลีบทุกวัน
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๕. ทองแดง
การแพพษิ สารทองแดง

ทองแดงคืออะไร
ทองแดง คือธาตุที่มีเลขอะตอม ๒๙ และสัญลักษณ
คือ Cu
แรทองแดงที่พบตามธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด
ซึง่ ทีม่ คี วามสําคัญในการผลิตโลหะทองแดงสวนมากจะเปนแร
ประเภทซัลไฟด มีสองชนิดคือ แรทองแดงคาลโคไซต (chalcocite) (Cu2S) มี Cu ประมาณ ๗๙.๘% และแรทองแดงคาลโคไพไรต (chalcopyrite) (Cu FeS2) มี Cu ประมาณ ๓๔.๕%
นอกจากแรซลั ไฟดแลวยังมีแรทองแดงออกไซด (Cu2O) แต
ปริมาณทีพ่ บมีนอ ย แรทองแดงอีกชนิดหนึง่ ทีเ่ ปนแรทองแดง
คารบอเนต CuCO3 (OH2) เรียกกันทัว่ ๆ ไปวา Malachite มีสี
เขียวสวยงามมาก สําหรับประเทศไทยนั้ นแรทองแดงพบที่
จังหวัดเลย หนองคาย ขอนแกน นครราชสีมา ตาก อุตรดิตถ
แพร นาน ลําปาง ลําพูน เพชรบูรณ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และ
กาญจนบุรี
เปนทีท่ ราบกันวามนุษยใชประโยชนจากทองแดงมา
ไมนอ ยกวาหมืน่ ปมาแลว พบหลักฐานวามนุษยสามารถหลอม
สกัดทองแดงใหบริสทุ ธิไ์ ดเมือ่ ประมาณ๕,๐๐๐ ปกอ นคริสตกาล
ซึง่ เปนชวงกอนทีม่ นุษยจะรูจ กั กับทองคํา คือมนุษยรจู กั ทองคํา
เมือ่ ประมาณ๔,๐๐๐ปกอ นคริสตกาล
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การนําทองแดงไปใชประโยชน
ทองแดงสามารถดัดไดงา ย ไมเปราะ จึงใชแพรหลายใน
ผลิตภัณฑตา ง ๆ เชน
 สายลวดทองแดง
 ทอน้าํ ทองแดง
 ลูกบิด และของอืน่ ๆ ทีต่ ดิ ตัง้ ในบาน หลังคา รางน้าํ
และทอระบายน้าํ ฝน
 รูปปน เชน เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ซึง่ มี
ทองแดงถึง ๘๐ ตันเศษ
 แมเหล็กไฟฟา
 เครือ่ งจักรไฟฟา โดยเฉพาะมอเตอรแมเหล็กไฟฟา
และเครือ่ งกําเนิดไฟฟา
 เครือ่ งยนตไอน้าํ
 รีเลยไฟฟา และสวิตชไฟฟา
 หลอดสูญญากาศ หลอดรังสีคาโทด (cathode ray
tube)และแมกนีตรอนในเตาอบไมโครเวฟ
 หลอดนําคลื่นไฟฟา (Waveguide) สําหรับรังสี
ไมโครเวฟ
 มี ก ารใช ท องแดงเพิ่ มขึ้ นในวงจรไอซี แ ทน
อลูมเิ นียมเนือ่ งจากนําไฟฟาไดดกี วา
 ผสมกับนิกเกิล เชน คิวโปรนิกเกิล (cupronickel)
และ โมเนล (Monel)
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 เปนเหรียญกษาปณ ในรูปของโลหะคิวโปรนิกเกิล
สวนใหญ
 ในอุปกรณทาํ ครัว เชน กระทะ
 อุปกรณที่ใชบนโตะอาหารสวนใหญ (มีด สอม
ชอน) มีทองแดงบางสวน (นิกเกิล ซิลเวอร)
 เป นส วนประกอบของสารเคลื อบเงา สําหรั บ
เครือ่ งเซรามิก และเปนสีสาํ หรับกระจก
 เงินสเตอรลงิ จะ ตองผสมทองแดงเล็กนอย
 เครือ่ งดนตรี โดยเฉพาะเครือ่ งดนตรี ประเภทแตร
 เปนพืน้ ผิวไบโอสแตทิก (biostatic)ในโรงพยาบาล
แบคทีเรียจะไมเจริญเติบโตบนพืน้ ผิวทองแดงเนือ่ งดวยคุณสมบัติ
ไบโอสแตทิก
 ใช เป นวั สดุ ที่ ไ ม ผุ กร อนสํา หรั บ ต อเรื อ ใช บุ
ชิน้ สวนเรือเพือ่ ปองกันเพรียงและหอยมาเกาะ
ทองแดง เปนแรธาตุทมี่ คี วามจําเปนตอรางกายชนิดหนึง่
กระจายอยูใ นสวนตางๆของเนือ้ เยือ่ โดยเฉพาะมีมากในตับ สมอง
ไต หัวใจ เสนผม เม็ดสีของตา สารเคลือบฟน และในเม็ดเลือดแดง
ชวยในการดูดซึมเหล็ก มีบทบาทสําคัญในกระบวนการหายใจ
โดยชวยนําเหล็กไปสรางฮีโมโกลบินซึง่ ทําหนาทีข่ นสงออกซิเจน
ไปตามเสนเลือด ทองแดงมีบทบาทในการทํางานของโปรตีน
จําเปนสําหรับการเผาผลาญโปรตีนทีม่ คี วามสําคัญตอการเจริญ
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เติบโต ทองแดงยังสําคัญตอการทําหนาทีข่ องระบบประสาท
กระตุ นภูมิคุ มกัน และเกี่ ยวของกับกระบวนการสังเคราะห
เมลานินซึ่งเปนสวนประกอบของสีผิวและสีผม ทําหนาที่เรง
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และรีดักชั่นหลายชนิด ชวยในการผลิต
กรดนิวคลีอคิ คืออารเอ็นเอ (RNA), รวมกับวิตามินซี ในการ
สรางอีลาสติน มีความสําคัญตอการสรางคอลลาเจนซึง่ จําเปน
สําหรับกระดูกและผิว ทองแดงมีความสําคัญตอกระบวนการ
ตางๆ ภายในรางกาย มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ
จึ งปกป องเซลล ไม ให ถู กทําลายและชลอความแก ยั งมีการ
ใชทองแดงเพือ่ บรรเทาอาการเจ็บปวดของโรคไขขออักเสบดวย
ร างกายเราต องการทองแดงเพื่ อที่ จะใช วิ ตามิ นซี ได อย างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทองแดงเป นพิ ษต อตั วอสุ จิ จึ งนํามาใช เป น
สวนประกอบในหวงคุมกําเนิด
รางกายตองการทองแดงในปริมาณนอยมากและหา
ไดงา ยในอาหาร แหลงอาหารสําคัญทีพ่ บทองแดงมากทีส่ ดุ คือ
ตับ นอกจากนี้ยังพบในไต หอยนางรม ถั่ว ธัญญพืช ผลไม
เนือ้ สัตว กุง ปู หอย สําหรับน้าํ ผึง้ น้าํ นมและผลิตภัณฑนมนัน้
มีทองแดงอยูใ นปริมาณนอย รางกายจะดูดซึมทองแดงทีบ่ ริเวณ
ลําไส เล็ กเข าสู ก ระแสเลื อดได เล็ กน อยที่ เหลื อก็ จะถู กขั บ
ถายไปกับอุจจาระและทองแดงบางสวนจะไปสะสมอยูท เี่ ม็ดเลือด
แดง สมองและตับ ทองแดงจะพบไดในสารอาหารพวกตับ ไต
ไขแดง หอยนางรม ถัว่ แปง กลวย และพบเปนปริมาณนอย
ในน้าํ นม
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อาการขาดธาตุทองแดงกอใหเกิดโรคโลหิตจางเนือ่ งจาก
การดูดซึมเหล็กไมดี ผมรวง ผมหงอก แผลทีผ่ ิวหนัง มีความ
บกพรองในทางโครงสราง
ทองแดงในเลือดจะพบไดในสองลักษณะคือ จับอยูก บั
เซรูโรพลาสมิน - ceruloplasmin (รอยละ ๘๕-๙๐) และสวน
ทีเ่ หลือจะอยูใ นลักษณะอิสระ -“free” โดยจะจับเรียงตัวอยูอ ยาง
หลวม ๆ กับอัลบูมนิ และโมเลกุลเล็ก ๆ อืน่ ๆ อีกบาง สารทองแดง
ในลั ก ษณะอิ ส ระจะเป นตั วก อ พิ ษ โดยจะเป น แหล ง ผลิ ต
“รีแอ็คทิฟ อ็อกซิเจน สปชยี ส” เชน ซูเปอรออ็ กไซด superoxide,
ไฮโดรเจน เปอรออ็ กไซด และ ไฮดร็อกซิล แรดิคลั (hydrogen
peroxide, the hydroxyl radical) สารตาง ๆ ทีผ่ ลิตขึน้ เหลานี้
ลวนแตเปนพิษทําอันตรายตอโปรตีน ไลปด และ ดีเอ็นเอ
การแพพษิ สารทองแดง
การแพพิษทองแดง หมายถึงโรคทีเ่ กิดจากการไดรับ
สารทองแดงมากเกินขนาด ทําใหมีปริมาณสารทองแดงมาก
เกิ นในร า งกาย การที่ ไ ด รั บ สารทองแดงมากนั้ นเกิ ดจาก
การบริโภคอาหารที่หุงตมโดยภาชนะที่ทําดวยทองแดงหรือ
เคลือบผิวดวยทองแดง เมือ่ นําไปใชประกอบอาหาร สารทองแดง
จึงมีโอกาสละลายเจือปนอยูใ นอาหารในปริมาณทีส่ งู หรือเกิด
จากการดืม่ น้ําทีไ่ ดมาจากแหลงน้ําที่มที องแดงปนเปอ นอยูใ น
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเขตที่อยูใกลกับเหมืองทองแดง หรือ
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แหลงตนน้าํ อยูใ กลเหมืองทองแดง หรือไดรบั สารทองแดงจาก
สภาวะแวดลอมอืน่ ๆทีม่ ที องแดงอยูใ นบรรยากาศสูง
พิษของสารทองแดง
อาการเปนพิษ เชน คลืน่ ไส อาเจียน ทองรวง ปวดหัว
ไมมแี รง ลิน้ ไมรรู สและโรควิลสัน (Wilson’s disease) เปนโรค
ทางพันธุกรรมซึ่งมีการสะสมของแรธาตุทองแดงในรางกาย
ในปริมาณมาก การสะสมทองแดงที่มากขึ้นจะเปนพิษตอไต
สมองและตา แม วาการสะสมของทองแดงจะเริ่ มต นตั้ งแต
แรกเกิดแตอาการอาจปรากฏใหเห็นในภายหลัง ลักษณะเฉพาะ
ของผู ที่ ป วยเป นโรควิ ล สั นก็ คื อ จะพบวงแหวนสี น้ํ า ตาล
ทีก่ ระจกตา ซึง่ จะตองใหจกั ษุแพทยเปนผูต รวจภาวะแทรกซอน
ของผูท เี่ ปนโรควิลสันคือ โรคตับ ซึง่ จะพบในเด็กโตจนถึงวัย
ผูใ หญ อาจมาดวยตับอักเสบ ตับแข็งจนไปถึงตับวาย อาการอืน่ ๆ
ที่อาจพบไดก็คือความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด คือพูดชาหรือ
พูดไมชดั มีปญ หาเกีย่ วกับการกลืน น้าํ ลายไหล หัวสัน่ แขนขาสัน่
เคลือ่ นไหวชาๆ เนือ่ งมาจากความผิดปกติของกลามเนือ้ และ
ทําใหทา ทางการเคลือ่ นไหวผิดปกติ นอกจากนีย้ งั มีความเสีย่ ง
ตอโรคทางจิตเวช มีความผิดปกติของพฤติกรรม ความคิดฆา
ตัวตาย เห็นภาพหลอน เปนตน
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ลักษณะอาการของการเกิดพิษ
อาการเฉียบพลัน
หากกินสารทองแดงเขาไปมาก จะเกิดอาการเฉียบพลัน
ไดแก อาเจียนเปนเลือด ความดันเลือดต่ําลง ถายอุจจาระดํา
หมดสติ ดีซาน และทองอืด ในคนที่ ขาดเอ็นไซม G-6-PD
จะมี อั นตรายมากกว าคนปกติ ในผู ป วยถู กไฟไหม ที่ รักษา
ดวยสารทองแดง อาจมีอาการแสดงของโลหิตจาง Hemolytic
anemia จากเม็ดเลือดแดงแตกสลายได แตกรณีเชนนีพ้ บไมได
บอยนัก
อาการเปนพิษเรื้อรัง จะมีอาการเกิดจาก ตับและไต
ถูกทําลาย
ตามข อกําหนดของสํานักงานคุ มครองสิ่ งแวดลอม
สหรั ฐ The U.S. Environmental Protection Agency USEPAไดยอมใหมรี ะดับสารทองแดงในน้าํ ดืม่ ในระดับสูงทีส่ ดุ
ไมเกิน ๑.๓ มิลลิกรัมตอลิตร โดยคาดหวังวา ถาไดรับสาร
ทองแดงในน้ําดืม่ ในระดับนีไ้ ปเรือ่ ย ๆ ตลอดชีวติ ก็จะไมกอ
อั นตรายอะไร การศึ ก ษาวิ จั ย ของสถาบั นวิ จั ย ทางแพทย
แสนฟอรด-เบอรนแฮม Sanford-Burnham Medical Research
Instituteรายงานวา มีหลักฐานทีแ่ สดงวาสารทองแดงจะกอมะร็ง
ของอัณฑะได สํานักงานควบคุมความปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพ The Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) ไดกาํ หนดใหมคี วันสารทองแดงปนเปอ นในทีป่ ฏิบตั ิ
งานได ๐.๑ มิลลิกรัมตอ ๑ คิวบิคเมตร หรือของปริมาณฝุน
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ทองแดง และละอองหมอกของทองแดง๑ มิลลิกรัมตอ ๑ คิวบิค
เมตร ในหองทีม่ กี ารทํางานกะละ ๘ ชัว่ โมง หรือ ๔๐ชัง่ โมงใน
๑สัปดาห
โดยสรุปแลวพิษของสารทองแดงสัมพันธกับอาการ
และอาการแสดงไดกวางขวางมาก กลาวไดวา ตัง้ แตทาํ ใหเปนสิว
จนถึงเปนโรคจิต ดังจะไดแสดงรายชือ่ โรคและอาการทีเ่ กีย่ วของ
สัมพันธกบั การเปนพิษของสารทองแดง คือ

สิว (Acne)
ภูมิแพ (Allergies)
ผมรวง (Hair loss)
เลือดจาง (Anemia)
เบื่ออาหาร (Anorexia)
กระวนกระวาย (Anxiety)
สมาธิสั้น (Attention deficit disorder)
ขออักเสบ (Arthritis)
หอบหืด (Asthma)
ออติสซัม (Autism)
สาเทียมแคนดิดาลอกงามมากเกิน (Candida overgrowth)
ซึมเศรา (Depression)
ปวดประจําเดือน (Dysmenorrhea)
ชายเปนหมัน (Male infertility)
ตอมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis)
ปวดกลามเนื้อและเนื้อเยื่อ (Fibromyalgia)
ปวดศีรษะไมเกรน (Migraine Headaches)
ภาวะติดเชื้อเรื้อรัง (Chronic infections) นอนไมหลับ (Insomnia)
ปวดประสาท (Neuralgia (nerve pain) ปวดประสาทกลามเนื้อขา (Sciatica)
แรงดันเลือดสูง (Hypertension)
ภาวะพรองฮอรโมนไทรอยด (Hypothyroidism)
โรคจิตเภท (Schizophrenia)
พฤติกรรมไบโพลารคุมดีคุมราย (Bipolar - Manic Depression)
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง (behavioral changes)
คลื่นไส (nausea), ปวดทอง (abdominal pain)
ภาวะดีซาน (jaundice)
ออนเพลีย (fatigue)
มีอาการสั่น (tremors)
เดินลําบาก และมีอาการบวม (ataxia and edema)
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การวินจิ ฉัย
เนื่ องจากมี อาการกว างขวางมาก จึ งจําเป นจะต อง
ทดสอบชันสูตรรวมดวย
การทดสอบชันสูตร
การตรวจทดสอบ เพือ่ วัดระดับทองแดงในเลือดและ
ปสสาวะมีประโยชนในการวินจิ ฉัย ภาวะพรองทองแดง หรือ
ภาวะที่มีทองแดงปริมาณมากในรางกาย ในการวินิจฉัยและ
ติดตามการดําเนินโรคและผลการรักษาโรควิลสัน (Wilson’s
disease)โดยอาศัยลักษณะอาการของโรครวมกับการทดสอบสาร
ทองแดงในรางกาย
การตรวจทดสอบสารทองแดงเพือ่ การวินจิ ฉัยโรค
การทดสอบCeruloplasmin,Heavy Metals
ตัวอยางสงตรวจทีต่ อ งใช
เลือด,ปสสาวะ๒๔ชัว่ โมง
ตรวจเพือ่ อะไร
การตรวจทองแดง (copper) เพือ่ วัดระดับทองแดงใน
เลือดและปสสาวะเพือ่ ใชในการวินจิ ฉัยและติดตามโรควิลสัน
(Wilson’s disease) และภาวะพรองทองแดงและมีทองแดง
ปริมาณมากในรางกาย
ตรวจเมือ่ ใด
การตรวจทองแดงมั กสั่ งตรวจร วมกั บการทดสอบ
เซรูโรพลาสมิน (ceruloplasmin) เมือ่ ผูป ว ยมีอาการหรืออาการ
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แสดงของโรควิลสัน,มีการสะสมหรือคัง่ ของทองแดง, พิษจาก
ทองแดง หรือภาวะพรองทองแดง ซึง่ อาจแสดงอาการดังนี้
 เปนโรคโลหิตจาง (anemia)
 คลืน่ ไส (nausea),ปวดทอง(abdominal pain)
 ภาวะดีซา น (jaundice)
 ออนเพลีย (fatigue)
 พฤติกรรมเปลีย่ นแปลง (behavioral changes)
 มีอาการสัน่ (tremors)
 เดินลําบาก และมีอาการบวม
 โรคคอเกร็ง (Dystonia)
การตรวจทองแดงอาจสัง่ ตรวจเปนระยะ ๆ ดวย เพือ่ ใช
ในการติดตามผลการรักษา
การแปลผล
ภาวะทีม่ ที องแดงต่าํ ในเลือด
 จะพบไดในผู ปวยที่ ปริมาณโปรตีนในเลือดต่ํา
เนือ่ งจากเปนโรคขาดอาหาร(mainutrition)หรือเปนโรคไตพิการ
(nephrotic syndrome)
ภาวะทีม่ ที องแดงในเลือดสูง
 จะพบในผูป ว ยโรคมะเร็ง เชน ลูคเี มีย (luekemia)
ไทรอยดเปนพิษ และโรคติดเชือ้ หลายชนิด
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สําหรับภาวะทองแดงในเลือดสูงแบบปกติจะพบไดในคน
ทีไ่ ดรบั ฮอรโมนเอสโตรเจน หรือกินยาคุมกําเนิด ในน้ําเลือด
ถาขาดทองแดงจะมีผลตอความเจริญเติบโตและกระบวนการสราง
และสลายในรางกายอยางรุนแรงและที่สําคัญคือจะพบความ
ผิดปกติของการสรางเม็ดเลือดแดง ทําใหเกิดโรคโลหิตจาง
และเอ็นไซมทมี่ ที องแดงเปนองคประกอบ ก็จะทํางานไดไมดี
การรักษา
ยังไมมรี ายงานคําแนะนําในการรักษามาตรฐาน.
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๖. ดีบกุ
การแพพษิ ดีบกุ

ดีบกุ คืออะไร
ดีบกุ เปนโลหะชนิดหนึง่ ในภาษาอังกฤษเรียกวา tin
ยังไมเปนทีท่ ราบกันดีวา ดีบกุ มีความสําคัญอยางไรตอ
สิง่ ทีม่ ชี วี ติ ตามปกติเปนสารทีถ่ กู ดูดซึมเขาสูร า งกายมนุษยและ
สัตวไดยากมาก การเกิดพิษออนๆ จึงเกิดขึน้ ภายหลังทีม่ คี วาม
นิยมนําเอาดีบกุ ไปเคลือบภาชนะทีใ่ ชในการบรรจุถนอมอาหาร
และในการเสิรฟ อาหาร มีผมู อี าการคลืน่ ไสอาเจียน และทองเดิน
เกิดอาการภายหลังการบริโภคอาการกระปองทีเ่ คลือบดวยดีบกุ
ที่ มี ปริ มาณดี บุ ก ๒๐๐ มิ ลลิ กรมต อกิ โลกรั ม ในประเทศ
สหราชอาณาจักร จึงไดมีขอกําหนดวา ใหมีดีบุกในกระปอง
ได ไม เกิ น ๒๐๐ มิ ลลิ กรั มต อหนึ่ งกิ โลกรั ม จากการศึ กษา
วิจัยปรากฏวา รอยละ ๙๙.๕ มีปริมาณดีบุกต่ํากวาขอกําหนด
ดังกลาวนัน้
การแพพษิ ดีบกุ
การแพพษิ ดีบกุ หมายถึง การเกิดพิษจากโลหะดีบกุ หรือ
สารประกอบของดีบกุ และสารดีบกุ ออรแกโน (organotin) ซึง่ มี
พิษสูงพอ ๆ กับ ไซอาไนดทดี ยี ว
สารดีบุกออรแกโน เปนสารที่มีพิษสูง เชน Tri-nalkyltins เปนสารที่เปนพิษตอพืช (phytotoxic) เปนสารที่นํา
๑๗๖

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

ไปผสมเปนสารฆาแบคทีเรียและสารกําจัดเชื้ อรา สารดีบุก
ออรแกโนชนิดอืน่ มีการนําไปใชเปนสารกําจัดตัวไร(mite -ไร)
และเห็บ (tick -แมลง) (miticides and acaricides)
การแพพษิ ดีบกุ
การแพพษิ ดีบกุ จะแพสารประเภท โดยทัว่ ไปพบผูป ว ย
นอยราย เกิดขนเฉพาะการแพพษิ สารดีบกุ อินทรีย หรือ “ออรแกโนทิน” ซึง่ จะพบวามีปนเปอ นอยูใ นปุย และสารกําจัดสัตรูพชื
สารกําจั ดเชื้ อราซึ่ งมั กจะนําไปใช ในอุ ตสาหกรรมเกษตร
ประเทศที่ ใช มากคื อประเทศจี น จึ งมี รายงานการรักษาจาก
ประเทศจีนซึง่ ใชยาประเภท “คอรตโิ คสตีรอยด” ในการรักษา
ท านที่ สนใจจะติ ดตามอ านรายละเอี ยดได จากรายงานของ
คณะแพทยจนี Feng Guo, Xiao-wei Lu, Qiu-ping Xu Email:
xqp8866@sina.com จาก ICU, Sir Run Run Shaw Hospital,
Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310016,
Chinaตีพมิ พในวารสาร World J Emerg Med 2010
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๗. แทนทาลัม
แทนทาลัม คือ อะไร
“แทนทาลัม” เปนแรธาตุชนิดหนึง่ ที่ Anders Ekeberg
นั กเคมี ชาวสวี เดนได ค นพบเมื่ อป พ.ศ. ๒๓๔๕ เป นธาตุ
ใหมธาตุหนึ่ง มีสมบัติเปนโลหะ หลังจากการศึกษาตัวอยาง
แรทไี่ ดจากสวีเดนและฟนแลนด จึงตัง้ ชือ่ ธาตุนวี้ า “tantalum”
จาก Tantalus ซึง่ เปนตัวละครในเทพนิยายกรีก
แทนทาลั ม เป นแร ธ าตุ ช นิ ดหนึ่ ง ที่ มี ค า มาก เป น
โลหะที่ มี ราคาค อนข างแพง การใช งานจึ ง เลื อกใช เฉพาะ
กรณีที่ ตองการใชสมบัติเด นหรือเฉพาะของโลหะนี้ ไดแก
จุดหลอมเหลวทีส่ งู แข็งแรงและดึงเปนเสนไดดคี วามดันไอต่าํ
เฉือ่ ยตอปฏิกริ ยิ าเคมีทอี่ ณ
ุ หภูมติ า่ํ กวา ๑๕๐๐ ซ และคุณสมบัติ
dielectricของฟลม ของออกไซด เปนตน
เป นแร ที่ ใ ช ใ นอุ ตสาหกรรมการผลิ ตสมั ย ใหม ที่
นั ก วิ ท ยาศาสตร เริ่ ม พั ฒ นามาใช กั บ ชิ้ นส วนยานอวกาศ,
ขีปนาวุธ นิวเคลียร, อุปกรณอเิ ล็คทรอนิคส ฯลฯ พบเจือปนอยู
เปนกากแร (ขี้ตะกรัน) ที่เกิดขึ้นจากการถลุงแรดีบุก ในอดีต
ถื อว าเป นกากแร ไร ค าที่ ต องคั ดออกจากดี บุ ก มี การนําไป
ถมทิง้ ตามทีล่ มุ ตางๆแทนกรวดแทนหิน แรแทนทาลัมภายหลัง
สํารวจพบวามีมากที่สุดในโลกที่ภาคใตของไทยที่เปนแหลง
ขุดและถลุงแรดีบุก โดยเฉพาะที่เกาะภูก็ต บนถนนหนทาง
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มี ก ารใช ขี้ ตะกรั น แร ดี บุ ก ที่ เหลื อ จากการถลุ ง เอาดี บุ ก
บริสทุ ธิไ์ ปจําหนายแลว แมกระทัง่ โรงแรมหลาย ๆ โรงชัน้ หนึง่
ระดับติดดาว ก็ใชตะกรันแรดีบุกไปถมที่เพื่อทําการกอสราง
แตในอดีต บริ ษัทถลุงแร ตางชาตินําผลพลอยได มหาศาลที่
เกิ ดขึ้ นนี้ ส งออกต างประเทศในรู ปกากแร ที่ ไม มี มูลค าใดๆ
ทําใหไทยสูญเสียผลประโยชนอยางมากจากคาภาษีภาคหลวง
นี่ คื อความไม รู ทั นของทางราชการต อความก า วหน า ทาง
วิทยาศาสตร
ในปจจุบนั แทนทาลัมใชในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส
ประมาณรอยละ๗๐ อุปกรณเคมีประมาณรอยละ๒๐ และใชใน
โครงการอวกาศ โครงการนิวเคลียรและอื่น ๆ อีกประมาณ
รอยละ๑๐
การเกิดพิษ
แทนทาลัมไมปรากฏมีรายงานวาเปนพิษ แตถา อยูใ น
รูปผงละเอียด อาจติดไฟได ระดับความทนไดของผงแทนทาลัม
ในอากาศคือ ๕มิลลิกรัมตออากาศ๑ลูกบาศกเมตร
การเกิดพิษของแทนทาลัมในประเทศไทย
การเกิดพิษของแทนทาลัมในประเทศไทย ไมใชการเกิด
พิษดานสุขภาพ แตเปนการเกิดพิษดานสังคมและเศรษฐกิจ
เรื่องนี้ผนู ิพนธขอออกตัววา ไมมีความรูเรื่องแทนทาลัมอยาง
จริ ง จั ง ทราบแต ว า มี ผลกระทบอย า งรุ นแรงที่ เกาะภู เก็ ต
๑๗๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

และตอชือ่ เสียงของประเทศ เนือ่ งจากมีการอนุญาตใหตงั้ โรงงาน
ถลุงแรแทนทาลัม่ จาก “ขีต้ ะกรันแรดบี กุ ”*
ผูท เี่ ปนนักวิชาการดานสิง่ แวดลอมทีเ่ ปนแกนนําในการ
ศึกษาถึงผลกระทบทีโ่ ดงดังมากทีเ่ ขาไปเกีย่ วของกับเรือ่ งนีใ้ น
ขณะนั้ นคื อ อาจารย สุ รพล สุ ดารา จากคณะวิ ทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทราบมาวาขณะนีท้ า นไดลว งลับ
ไปแลว เหตุการณในครัง้ นัน้ จะถูกตองหรือไมถกู ตอง ขอใหทา น
ผูอ า นจงวิเคราะหจากตัวอยางขาวทีค่ ดั ลอกมานําเสนอบางขาว
ดังนีค้ รับ (โปรดดูในภาคผนวก ๒)
.......................................................................................................................
ฟุตโนท
๑. *ตะกรันแรดบี กุ คืออะไร จาก “ ขีต้ ะกรัน “ ( ทองคําบนถนน )
www.school.net.th/library/create-web/10000/.../10000-131.html
คนไดเมือ่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ขี้ตะกรัน หรือสะแหลกดีบุก เกิดจากน้ําแรและกากแรธาตุ
ตางๆ ที่ยังถลุงแยกออกไปไมหมด เนื่องจากแรธาตุเหลานั้น ไมอาจ
หลอมละลายภายใตอุณหภูมิเดียวกับดีบุก จึงถูกคัดทิ้ งเมื่อเย็นลงจึง
จับตัวแข็งเกาะกันเปนกอน มีรปู ทรงสีสนั ตางๆ กัน
ขี้ ต ะกรั น หรื อสะแหลกดี บุ ก เหล า นี้ มี แ ร แ ทนทาไลต
(Tantalite) ผสมอยู แรนเี้ ปนแรยทุ ธปจจัยใชสําหรับทํายานอวกาศหรือ
หัวจรวดนําวิถี และขีปนาวุธตางๆ ทัง้ นีเ้ พราะมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษทีท่ นตอ
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ความร อนที่ เกิ ดจากการเผาไหม เสี ยดสี ของอากาศได สู งมาก จึ งมี
ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ ๖๐-๗๐ บาท
สมั ยที่ พ ระยารั ษ ฎานุ ป ระดิ ษ ฐ (คอซิ ม บี้ ) ได ก ะเกณฑ
ใหเจาของเหมืองทําถนนหนทางแลกเปลี่ ยนกับการสัมปทานขุดแร
บรรดาเหมืองตาง ๆ ไดขนสะแหลกดีบกุ ทีก่ องทิง้ เกะกะบริเวณเตาหลอม
มาถมถนน หรื อ เอาไปถมที่ สํา หรั บ ปลู ก บ า นเรื อ น บ านโบราณ
หลังใหญๆ และถนนแทบทุกสายในเมืองภูเก็ต หรือเมืองตะกั่ วปา
จึงสรางทับสะแหลกดีบุกไปโดยปริยาย เหตุนี้ในราว พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดานายทุ นต างๆ จึ งได ยื่ นประมู ลต อทางการขอขุ ดถนนเก าๆ
ทุกสายในตัวเมืองภู เก็ตโดยมีข อตกลงวา เมื่ อขุ ดเสร็จแล วจะสราง
ถนนใหมชดใชให นับเปนการประมูลที่แปลกประหลาด หรือบานที่
ปลู กสร างอยู บนเตาถลุ งที่ มี ขี้ ตะกรั นฝ งอยู มากๆ ก็ จะถู กรื้ อหรื อ
ทุบพื้นทิ้งเพื่อขุดเอาขี้ตะกรันดังกลาว ปรากฏการณแตกตื่นขี้ตะกรัน
ทําใหคนภูเก็ตแหกนั ขุดถนน หรือแมแตขดุ พืน้ บานตัวเองเปนการใหญ
ถึงกับทําใหพนื้ ถนนทรุด บานถลมจนมีผไู ดรบั บาดเจ็บ วากันวาขีต้ ะกรัน
ทําให คนภู เก็ ตรวยไปตามๆ กั น มี ทั้ งที่ ขุ ดขายเองหรื อรั บจ างขุ ด
กรรมกรรับจางขุดขี้ ตะกรันไดคาแรงสูงถึงวันละ ๑๘๐ บาท ตอมา
มีการประทวงและเผาโรงงานแทนทาลัม และการขุดหาขี้ตะกรันได
นอยลง ปรากฏการณแตกตืน่ ขีต้ ะกรันจึงเลิกไปในทีส่ ดุ
โดย : นางสาว โรจนี นนทพันธาวาทย, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย,
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๖๔๔
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๘. แมงกานีส
แมงกานีสคืออะไร
แมงกานีส (Manganese) เปนธาตุในตารางธาตุซึ่งมี
สัญลักษณเปน Mn มีหมายเลขอะตอมเปน ๒๖
แมงกานีส เปนเกลือแรสว นนอย แตมคี วามสําคัญตอ
ชีวติ มาก รางกายจะขาดไมไดจะพบมากทีส่ ดุ ในโครงกระดูก ตับ
ตับออน หัวใจและตอมพิทอู ทิ ารี่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนดาง แมงกานีส
สวนใหญจะสูญเสียไประหวางกระบวนการปรุงอาหาร และ
สวนเกินจะออกผานทางน้าํ ดีแลวจะออกทางอุจจาระ
จะพบแมงกานีสจากทีใ่ ด
 อาหาร ทะเล หอยนางรม ตับสัตว ไขแดง ขาวสาลี
ขาวโอต ขาวไรน ขาวเจา แหว แครอท หัวปลี ถัว่ ลิสง เมล็ด
อัลมอนด เมล็ดทานตะวัน มะพราว คะนา กะหล่าํ ดอก กะหล่าํ ปลี
กลวย สับปะรด องุน มะกอก สม เชอรี่ แอปเปล อะโวคาโด
แอพริคอท และผลไมเปลือกแข็ง เชน มะตูม มะขวิด กระจับ
เปนตน อาหารเหลานีเ้ ปนแหลงทีด่ ขี องแมงกานีส แตปริมาณทีม่ ี
อยูอ าจจะตางกัน ขึน้ อยูก บั ปริมาณทีม่ อี ยูใ นดินแหลงทีเ่ พาะปลูก
การดูดซึมเขาสูร า งกาย
 จะถูกดูดซึมไดนอ ยมากภายในลําไส โดยเฉพาะ
ถาบริโภคแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงจะไปทําใหอตั ราการดูดซึม
ลดลงไปอีก การดูดซึม แมงกานีส จะตองมีโปรตีนเฉพาะเปน
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ตัวพาซึง่ โปรตีนนีค้ อื ทรานสแมงกานิน (Transmanganin) นํา
แมงกานีสเขาสูก ระแสโลหิต เก็บไวในตับออน,ตับ,ไต
สารหรืออาหารตานฤทธิแ์ มงกานีส
ปฏิชวี นะ
แคลเซียม และฟอสฟอรัสมากเกินไปจะรบกวนการ
ดูดซึมของ แมงกานีส ในลําไส
แมงกานีสมีประโยชนตอ รางกายมนุษยหรือไม
ควบคุมการทํางานของเอ็นซัยมหลายชนิด ซึง่ มีสว น
ชวยรางกายในการใช ไบโอติน วิตามินบีและวิตามินซี เพื่อ
เผาผลาญโปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมันใหนาํ ไปใชไดมากขึน้
ชวยในการสังเคราะหสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย
และการทํางานของระบบตางๆ ไดแก
 ชวยในการสังเคราะห กรดไขมันและคอเลสเตอรอล
 ชวยในการสรางเม็ดโลหิตแดง และกระดูกพรอม
ทัง้ รักษาใหอยูใ นสภาพสมบูรณ
 ช ว ยให ร า งกายเจริ ญ เติ บ โต และระบบการ
เจริญพันธุใ หทาํ งานตามปกติและชวยในการขับฮอรโมนเพศดวย
 ควบคุมสุขภาพ และการทํางานของสมอง ระบบ
ประสาท และระบบกลามเนือ้ ใหมปี ระสิทธิภาพในการสัง่ งาน
และมีความสัมพันธกนั
 ชวยการทํางานของอินซูลิ น เพราะอินซูลิ นจะ
ทํางานไดดตี อ งอาศัย แมงกานีส
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 เป น ตั ว การสํ า คั ญ ที่ ช วยในการสั ง เคราะห
ไทรอกซินของตอมไทรอยด
 กระตุน ใหตบั เก็บน้ําตาลในรูปของ Glycogen ที่
รางกายจะนําออกมาใชในรูปของกลูโคสเมือ่ จําเปน
 ชวยในการใชโคลีน
 มีความสําคัญในการผลิตน้าํ นม และการสรางยูเรีย
ปริมาณทีแ่ นะนําใหไดรบั ในแตละวัน
ปริมาณทีแ่ นะนําในแตละวันคือ
 เด็กทารก ๐ - ๑ ป ๐.๕-๑.๐มิลลิกรัม
 เด็กเล็ก ๑- ๑๐ ป ๑.๐-๓.๐มิลลิกรัม
 เด็กโต ๑๑-๑๘ป ๑.๕-๓.๐มิลลิกรัม
 ผูใ หญ
๒.๕-๕.๐มิลลิกรัม
อาหารทีร่ บั ประทาน ถาไดรบั ประทานครบทุกหมูจ ะ
ไดรบั แมงกานีสเพียงพอ
ยาเม็ดวิตะมินรวมหลาย ๆ ชนิดหรือทุกชนิดทีผ่ ลิตออก
มาจําหนาย จะมีแมงกานีสผสมอยูใ นปริมาณทีเ่ พียงพอตอรางกาย
ทีต่ อ งการในแตละวัน
การขาดแมงกานีสจะมีอนั ตรายตอรางกายอยางไร
การขาดจะมีผลเกี่ยวกับความสามารถในการทนตอ
น้าํ ตาลกลูโคส(Glucose tolerance)คือรางกายไมสามารถทีจ่ ะนํา
เอาน้ํ า ตาลที่ มากเกิ นไปออกจากเลื อดโดยการออกซิ เดชั่ น
หรือนําไปเก็บที่อื่นได การที่กลามเนื้อทํางานไมสัมพันธกัน
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จะเกิดจากการทีร่ า งกายไดรบั แมงกานีสไมเพียงพอ นอกจาก
นีก้ ารขาดแมงกานีส จะนําไปสูอ มั พาต ตาบอด หูหนวก และ
ชักในทารก สําหรับผูใหญจะมีภาวะเวียนศีรษะและหูหนวก
หูตงึ และทําใหเกิดอาการดังนี้
๑. การเจริญเติบโตชา แคระแกร็น
๒. การเผาผลาญน้ําตาลตลอดถึงการเก็บไมดี ทําให
เปนเบาหวานได
๓. ระบบการยอยไมปกติ
๔. กลามเนือ้ ไมสมั พันธกบั ประสาท กลามเนือ้ ออนแรง
อาจเกิดอัมพาต
๕. เวียนศีรษะ มีเสียงในหู และหูหนวกในผูใ หญ
๖. ชัก ตาบอด และอาจทําใหเด็กหูหนวกได
อันตรายจากการไดรบั แมงกานีสมากเกินไป
 การบริ โภคแคลเซี ยมและฟอสฟอรั สสู งจะไป
เพิ่มความตองการแมงกานีส การไดรับแมงกานีสในปริมาณ
ที่มากจะมีผลทําใหปริมาณของเหล็กที่ถูกเก็บไวลดลง และ
การใชเหล็กลดลงดวย
 ผู ที่ ทํ า งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช ส าร
แมงกานีส จะตองทําอยางระมัดระวัง เพราะมีอนั ตรายตอรางกาย
เปนอยางมาก กลาวคือเมือ่ หายใจเขาไปในรูปของฝุน จะไปมีผล
ตอระบบประสาทสวนกลาง โดยจะมีอาการออนเพลียตอสมอง
มีความยุง ยากในการสัง่ งานพูดไมชดั น้าํ ลายไหล และหงุดหงิด
ซึ่งเทาที่พบสวนมากมักจะเปนชนิดเรื้อรังอาการคอย ๆ เปน
คอย ๆ ไป กลาวคือ
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 เมือ่ แมงกานีส เขาสูร า งกายโดยการหายใจ มีจาํ นวน
มากเพียงพอจะไปทําลายระบบประสาทโดยในระยะแรก คือ
ระหวาง ๖ เดือนถึง ๒ ป จะทําใหเกิดอาการเปนไข ปวดศีรษะ
กลามเนือ้ ไมมแี รง เบือ่ อาหารไมสนใจในสภาพสิง่ แวดลอม ถึงแม
จะมีอะไรเปลีย่ นแปลงไปก็ไมสนใจไมเสียใจไมดใี จ นอนไม
หลับเปนครัง้ คราว พูดนอยลง ความรูส กึ ทางเพศเสือ่ มถอย
 ตอมาอาการจะมากขึน้ เปนตะคริวบอย ปวดตาม
กล ามเนื้ อบ อย ไม ค อยพู ดจา หรื อเวลาพู ดจะพู ดเป นเสี ยง
เดียว ไมมเี สียงสูงเสียงต่าํ พูดชาและไมชดั เวลาหัวเราะกลามเนือ้
เกร็งไปทัว่ ใบหนา เฉือ่ ยชา เวลาเดินมีอาการกระตุก
 ระยะสุดทาย อาการตาง ๆ จะรุนแรงยิง่ ขึน้ ทาเดิน
แกวงไปแกวงมา กาวขาสัน้ ๆ เดินหัวซุนไปขางหนา หกลมบอย
มี การสั่ นกระตุ กของปลายแขนปลายขา บางรายมี อารมณ
แปรปรวน กลืนน้าํ ลายลําบาก ทําใหนา้ํ ลายไหลยืดตลอดเวลา
พูดไมมเี สียง บางคนมีอาการอัมพาตเปนบางสวน
 ในรายที่ สู ดหายใจเอาผง หรื อไอระเหยของ
แมงกานีสไวมาก ๆ ทําใหเกิดปวดบวมโดยมีอาการเริม่ ตนดวย
การเจ็บคอ เปนไข ไอมีเสมหะมากขึน้ ๆ หายใจไมออก
 ผู ที่ ทํางานเกี่ ยวกั บแมงกานี ส ควรจะมี ความรู
ระวังและรูจ กั สังเกตเพือ่ ความปลอดภัยของตนเอง
- สภาพทางจิตแปรปรวน(Psychiatric disturbances)
- อาการเชิงจิตเภท (Schizophrenic disturbances)
- อาการผิดปกติของระบบประสาท(Neurological disturbances)
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-

โรคคลายปารกนิ สัน (Parkinson-like symptoms)
โรคคลายไขหวัดใหญ (Flu-like symptoms)
เปนไข (Fever)
- หนาวสัน่ (Shaking chills)
ปวดศีรษะ (Headache) - ไอ (Cough)

การวินจิ ฉัย
การวินจิ ฉัยโรคแพพษิ แมงกานีสทําไดโดย
๑. ประวัตกิ ารทํางานทีจ่ ะมีโอกาสไดรบั ธาตุแมงกานีส
เชน ชางเชือ่ ม ชางประกอบอัญมณีเครือ่ งประดับตาง ๆ
๒. อาการตาง ๆ ที่ไดทํารายการไวแลวในตอนตน
โดยเฉพาะโรคปารกนิ สัน เมือ่ หาสาเหตุจาํ เพาะของโรคนัน้ ๆ ไม
พบ ก็ใหนกึ ถึงการพพษิ แมงกานีสไวดว ยโดยเฉพาะประวัตกิ าร
ทํางาน
๓. การถายภาพรังสีแสกนสมองโดยวิธี Positron emission tomography (PET) scans
การรักษาการแพพษิ สารแมงกานีส
เมื่อไดรับสารแมงกานีสในปริมาณที่มากเกินอยูเปน
เวลาเรือ้ รังอาจทําใหเกิดอาการของโรคทีเ่ รียกวา manganism or
manganese poisoningซึง่ จะมีอาการดังนีค้ อื
การเคลือ่ นไหวของรางกายเชือ่ งชาลงผิดปกติ
ออนเพลีย
 มีอาการสัน่
เปนตะคริวทีข่ า (นอง) บอย ๆ  การทรงตัวไดไมดี
มีอาการแข็งเกร็ง
 มีความลําบากในการเดิน
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อาการตางเหลานีเ้ ปนอาการทีค่ ลายกับ “โรค ปารกนิ สัน”
แตอาการเหลานีจ้ ะเกิดขึน้ คอนขางจะปุบปบ ซึง่ “โรค ปารกนิ สัน”
จะดําเนินโรคชากวา ไมฉบั พลัน
ในบุคคลทีม่ โี อกาสไดสมั ผัสสารแมงกานีสเขาสูร า งกาย
หรือมีประวัตวิ า ไดรบั สารดังกลาว ควรไดรบั การตรวจจากแพทย
เพือ่ นําเขาสูก ระบวนการตรวจวินจิ ฉัย และการรักษา
การรักษาโรค
สํานักงานบริหารอาหารและยาสหรัฐไดแนะนําให
ดําเนินการรักษาโดยวิธี “ชีเลชันบําบัด”
สารชีเลททีใ่ ชคอื EDTA โดยฉีดเขาหลอดเลือดดํา สาร
EDTAจะไปชวยขับแมงกานีสออกจากกระแสโลหิตแลวขับออก
จากรางกายทางปสสาวะ
วิธกี ารนีก้ ย็ งั ไมไดรบั การปฏิบตั อิ ยางกวางขวางเพราะมี
ผูปวยจํานวนไมมากที่เกิดการแพพิษแมงกานีส นอกจากนั้น
ยังมีขอ โตแยงจากผูเ ชีย่ วชาญวา วิธกี ารรักษาดังกลาวหากวินจิ ฉัย
ผิดพลาดไปสับสนกับผูป ว ย“โรค ปารกนิ สัน”และถูกนําไปรักษา
ชีเลชันบําบัดแลว อาจเกิดผลเสียรายแรง อันจะนําไปสูก ารเสือ่ ม
ของเซลลประสาทในสมองเพิม่ มากขึน้ ทําใหโรคดําเนินไปใน
ทางที่ เลวมากขึ้ นได จึ งต องพิ จารณาให แยกโรคจาก”โรค
ปารกนิ สัน” ใหไดชดั เจนกอนการรักษา
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๙. โคบอลท
โคบอลทคอื อะไร
โคบอลทในภาษาอังกฤษคือ Cobalt เปนชื่อทางเคมี
ของธาตุหนึ่ง มีสัญลักษณเปน “Co” น้ําหนักอะตอมเทากับ
๕๙ มีไอโซโทปเดียว คือ โคบอลท -๕๙ คนพบโดยนักเคมี
ชาวสวีเดน จอรจ บรันดท (George Brandt) ประมาณป พ.ศ.
๒๒๗๘ เปนธาตุ ทีม่ หี มายเลขอะตอม ๒๗ ชือ่ ของธาตุนไี้ ดตงั้
จากคําวา “Kobold”ซึง่ เปนชือ่ ผี ทีช่ อบขโมยเงินในนิทานพืน้ บาน
ของเยอรมนี
โคบอลท จัดอยูใ นกลุม ทรานซิชนั่ เมทัล (transition
metal) ซึง่ ชวยควบคุมการเผาไหม ไมทาํ ใหเกิดคารไบด จึงชวย
ปองกันไมไหเหล็กมีเนือ้ หยาบทีอ่ ุณหภูมสิ งู และยังชวยเสริม
โครงสรางทางโมเลกุลใหเหล็กมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง
ดวยเหตุนี้ จึงใชผสมในเหล็กทีใ่ ชในทีท่ รี่ อ นจัด ใชในงานทีม่ ี
ความร อนสู ง เช น เหล็ กทนความร อน และเหล็ กไฮสป ด
ธาตุโคบอลทเมือ่ ไดรบั รังสีนวิ ตรอนจะเปลีย่ นเปน โคบอลท ๖๐
ซึ่ งเปนสารกั มมั นตภาพรังสีที่ มีฤทธิ์ แรง ดังนั้ น จึงไมควร
เติมโคบอลทลงในเหล็กทีใ่ ชทาํ เครือ่ งปฏิกรณปรมาณู
เกลือของโคบอลทมคี วามจําเปนตอสัตวเลีย้ งลูกดวยนม
โคบอลทอาบรังสีเปนสารไอโซโทปของโคบอลท-๖๐ นํามา
๑๘๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

ใชในทางการแพทยเพือ่ ใชรกั ษาโรคมะเร็งทีเ่ รารูจ กั กันในนาม
ของ“โคบอลทบอมบ”
โคบอลท-๕๙ และ โคบอลท-๖๐
โคบอลท-๕๙ และ โคบอลท-๖๐ แตกตางกันอยางไร
โคบอลท-๖๐ เปนไอโซโทปกัมมันตรังสีของโคบอลท๕๙ โดยมีนา้ํ หนักอะตอมเทากับ ๖๐ ไมปรากฏอยูใ นธรรมชาติ
แตผลิตขึ้นไดโดยการนําเอานิวไคลดที่เสถียร คือ โคบอลท ๕๙ ไปอาบนิวตรอนในเครื่ องปฏิ กรณนิวเคลี ยร (ปรมาณู )
สามารถเขียนเปนสมการนิวเคลียรไดดงั นี้
โคบอลท +นิวตรอน ——-โคบอลท-๖๐ + รังสีแกมมาฉับพลัน
โคบอลท-๖๐ ทีเ่ กิดจะเปนไอโซโทปกัมมันตรังสี มีกงึ่
ชีวิต ๕.๒๖ ป และสลายตัวไปเปนนิเกิล-๖๐ ซึง่ จะมีการปลด
ปลอยอนุภาคเบตาพลังงาน ๐.๓๑๘Mev(ลานอิเล็กตรอนโวลท)
รังสีแกมมาพลังงาน ๑.๓๓mev และ ๑.๑๗ Mev ซึง่ เราสามารถ
ใชประโยชนจากรังสีแกมมา จากโคบอลท-๖๐ นีไ้ ด การฉายอาบ
รังสีอาหาร จะไมทาํ ใหอาหารกลายเปนสารกัมมันตรังสีได ทัง้ นี้
เพราะว ารั งสี แกมม าจากโคบอลท -๖๐ มี พลั งงานไม สู งพอ
ที่ จะทํา ให เกิ ดการกระตุ น (Activation) จนกลายเป นสาร
กัมมันตรังสีได
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ผลิตภัณฑยาและเครือ่ งสําอางบางชนิด ถูกทําใหมคี วาม
สะอาดถู ก หลั ก อนามั ย และปลอดเชื้ อ โดยใช โ คบอลท ๖๐ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผลิตภัณฑที่อาจสูญเสียคุณภาพได
ถาใชความรอนหรือขบวนการอืน่
การฉายรั งสี อาหารหรื อการอาบรั งสี เป นการใช
ประโยชนอยางหนึง่ จากโคบอลท-๖๐ ขณะนีไ้ ดรบั การยอมรับ
จากอุตสาหกรรมอาหารและสาธารณชน วาอาหารฉายรังสีไมได
เปนสารกัมมันตรังสี และในปจจุบนั นีไ้ ดมกี ารพิสจู นแลววาไม
เปนอันตรายตอสุขภาพ ขบวนการฉายรังสีอาหารชวยใหไมตอ ง
ใชสารเคมีในการยืดอายุอาหารหรือถนอมอาหาร และยังชวย
กําจัดเชือ้ โรคทีป่ นเปอ นมากับอาหารไดอกี ดวย ซึง่ เปนประโยชน
อยางใหญหลวงตอประเทศกําลังพัฒนาที่มีปญหาอาหารเสีย
กอนถึงมือผูบริโภคหรือกอนการสงออก เนื่องจากความรอน
และระยะเวลาของการขนสง การฉายรังสีอาหารสามารถชวย
ผอนคลายปญหาเหลานีล้ งได และทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
ดี ขึ้ นจากผลผลิ ตที่ สามารถส งออกได มากขึ้ นในประเทศที่
พัฒนาแลว เชน แคนาดา การฉายรังสีอาหารชวยลดการสูญเสีย
ยืดอายุ และทําใหอาหารมีความปลอดภัยตอผูบ ริโภคมากขึน้
เหตุใดจึงตองใชโคบอลท-๖๐
โคบอลท-๖๐ เปนไอโซโทปกัมมันตรังสีทถี่ กู เลือกให
ใชงานในดานตางๆ เพือ่ เปนประโยชนทางการแพทย โคบอลท๑๙๑
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๖๐ไดรบั การนําไปใชอยางกวางขวางในการรักษามะเร็งมาตัง้ แต
ป พ.ศ. ๒๔๙๓ และเปนทีร่ จู กั ดีทสี่ ุดในการใชประโยชนทาง
ดานนี้
สําหรับประเทศไทย ไดนาํ เอาโคบอลท-๖๐ มาใชงาน
วิจยั มากวา ๔๐ ปแลว และสํานักงานพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ
ไดทาํ การติดตัง้ โคบอลท-๖๐ ชุดใหมเสร็จเรียบรอย แลวโดยมี
ความแรงรังสี ๔๒,๘๑๔คูรี ณ วันที่ ๑ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙
การแพพษิ สารโคบอลท
รางกายจะไดรบั สารโคบอลทจากแหลงใด
ในอุตสาหกรรมผลิตทังสเต็น คารไบด จะเกิดมีฝุน
โลหะโคบอลทขึ้น ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตดังกลาว
จึงมีโอกาสทีจ่ ะไดรบั เขาสูร า งกาย
การแพพษิ สารโคบอลท เกิดจากการทีม่ สี ารโคบอลท
ปริมาณสูงในรางกาย แมวา โคบอลทเปนสารทีจ่ ําเปนสําหรับ
สัตว แตกต็ อ งการเพียงปริมาณเล็กๆ นอย ๆ ในลักษณะทีเ่ ปนสวน
ประกอบของวิตะมิน บี ๑๒ ในภาวะทีพ่ รองโคบอลทซงึ่ ก็พบได
นอยมากอาจทําใหถงึ แกชวี ติ ได โดยจะกอใหเปนโรคโลหิตจาง
ชนิดเพอรนเิ ชียส(pernicious anemia)เชนเดียวกับธาตุอนื่ ๆ การที่
มีปริมาณโคบอลทในกายก็มีอันตราย อันนําไปสู ความตาย
ไดเหมือนกัน
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ปริมาณในการกอพิษ
มีการประเมินคา LD๕๐ ของเกลือโคบอลททลี่ ะลายน้าํ วา
ประมาณระหวาง๑๕๐ ถึง ๕๐๐มิลลิกรัม ตอ ๑กิโลกรัม ดังนัน้
สําหรับบุคคลทีม่ นี า้ํ หนักตัว ๑๐๐ กิโลกรัมคา LD๕๐ นาจะอยูท ี่
ประมาณ๒๐กรัม
อาการการแพพษิ
เมื่อกินโคลอลทมากเกินไป อาจกอใหเกิดผลเสียแก
รางกายโดยเกิดพิษ
อาการพิษเฉียบพลันของโคบอลท ไดแก มี อาการ
ทองรวง เบือ่ อาหาร อุณหภูมริ า งกายลดลง ความดันโลหิตลดลง
เปนพิษตอไต(มีโปรตีนในปสสาวะ ปสสาวะไมออก)หัวใจวาย
และตับออนวายได
อาจกอใหเกิดอาการแพเมือ่ ถูกผิวหนัง
เหตุการณการแพพษิ โคบอลทในประเทศไทย
เนื่ องจากประเทศไทย ไมมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
โคบอลทหรือทังสเตนโดยตรง จึงไมพบวามีรายงานการแพพษิ
โคบอลท ยกเวนมีอยูกรณีหนึ่งทีห่ นวยราชการคือ สํานักงาน
ปรมาณูทางสันติ ซึ่งมีสํานักงานอยูถนนวิภาวดีรังสิต ใกลๆ
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ บางเขน ไดปลดระวาง โคบอลท
๖๐ ออกจากการใชงานวิจยั เพราะเกาไปแลว แตนาํ ไปทิง้ ปะปน
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กับเศษเหล็กในกองขยะ โดยไมไดทําการควบคุมตรวจสอบ
ตามมาตรฐานสากล มีชายผูหนึ่งและครอบครัวที่มีอาชีพเก็บ
เศษเหล็กขาย จึงชวยกันขนใสสามลอซาเลงไปขาย จนเกิด
เรื่องแพสารกัมมันตรังสี มีขาวโดงดังอยูนาน ทั้งนี้เนื่องจาก
เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบไมไดเอาใจใสตรวจตรา ปลอยใหคนงาน
ทีช่ อบงาน “๕ส.” เอาไปทิง้ กองขยะจนเกิดเรือ่ ง
เรื่ องนี้ ควรมี การบั นทึ กเอาไว เพื่ อเป นอุ ทธาหรณ
สอนคนรุนหลังใหระมัดระวังเอาใจใส ตรวจตราใหเขมงวด
ทุกขัน้ ตอน
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๑๐. เงิน (Argyria)
คําวา “เงิน” มีความหมายในภาษาไทยใชไดในสองนัย
ความหมายแรกคือแรธาตุ และอีกความหมายหนึ่ งคือ สิ่ งที่
ใช เป นสื่ อมี มู ลค าใช ในการแลกเปลี่ ยนสิ่ งของ ต อไปนี้ จะ
พูดถึงเงินทีเ่ ปนแรธาตุเทานัน้ มีคาํ ทีอ่ าจทําใหสบั สนอยูบ า ง เชน
“ธาตุน้ําเงิน” ซึ่ งก็ไมใชธาตุเงินโดยตรงแตอยางใด เปนคํา
เปรียบเทียบหรือคําสะแลงเทานัน้ เอง
ธาตุเงิน เปนโลหะชนิดหนึง่ ทีม่ ีมลู คาสูง ตรงกับคํา
ในภาษาอังกฤษวา Silver มีสญ
ั ลักษณทางเคมี วา Ag ซึง่ มาจาก
ภาษาละตินวา Argentumมีลาํ ดับเลขอะตอม๔๗มีคณุ สมบัตใิ น
การนําความรอนและนํากระแสไฟฟาไดดมี าก พบในธรรมชาติ
ทั้ งที่ เป นแร บริ สุ ทธิ์ และในลั กษณะสารประกอบของแร
ธรรมชาติ เชน argentite และ chlorargyrite ก็มี การผลิตแรเงิน
มักเกิดจากผลพลอยไดจากการถลุงสกัดแรทองแดง แรทองคํา
แรตะกัว่ และแรสงั กะสี
เงิ น ไม เป นสนิ ม จึ ง ถู ก นํา ไปใช ประโยชน อย า ง
กวางขวาง เชน เปนเครื่องประดับ ทั้งประกอบกับเพชรนิล
จินดาและใชเดีย่ วๆ ผลิตเปนของใชในบานอีกหลายชนิด แรเงิน
ใชผสมอยูใ นเครือ่ งมือแพทย ใชทําเหรียญกษาปณ ใชเปนจุด
สัมผัสขั้วไฟฟา เคลือบกระจกเงา เคลือบแผนฟลมถายภาพ
ใชในการฆาเชือ้ โรค เชน ซิลเวอร ไนเตรท โบราณใชปรุงยา
รักษาโรคดวย
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มนุษยไดรบั ธาตุเงินมากเกินจนเกิดพิษไดอยางไร
มักไดจากการใชธาตุเงินในสภาพคอลลอยด ทีใ่ ชใน
การรักษาโรค สมัยโบราณมีการใชธาตุเงินเปนสวนผสมในยา
รักษาโรคติดเชือ้ บางขนาน มนุษยอาจไดรับธาตุเงินจากความ
จงใจของตนเอง สําหรับภาชนะทีท่ าํ ดวยเงินนัน้ จะมีธาตุหรือ
สารเงินละลายไดยากมาก
การไดรับธาตุเงินมากเกินจะมีผลเสียทําใหเกิดภาวะ
“อารจเี รีย – Argyria”
อารจเี รีย - Argyria คืออะไร
อารจเี รีย (Agyria) มีรากศัพทตน ตอจากภาษากรีกวา
Argyros ซึง่ แปลวา แรธาตุเงิน เมือ่ เติมอักษร –ia ตอทาย ก็จะ
หมายถึง ภาวะทีไ่ ดมกี ารสัมผัสหรือรางกายไดรบั ธาตุเงินมาก
เกินไปแลวเกิดอาการผิดปกติไป
ทั้งในมนุษยและในสัตว จะมีธาตุเงินจะสะสมอยูใ น
กายตลอดไป การไดรบั ธาตุเงินซ้าํ ซากเรือ้ รังเปนประจําทุกวัน
จะทําใหเกิดการสะสมในรูปของ silver หรือ silver sulfide และ
ธาตุเงินที่สะสมในผิวหนัง จะทําปฏิกิริยากับแสงแดดทําให
ผิวหนังมีสนี า้ํ เงินหรือสี เทา ทีเ่ รียกวาอารจเี รีย (Agyria)
อาการทีส่ าํ คัญอันเปนอาการเฉพาะภาวะนีก้ ็ คือ ผิวหนัง
จะเปลีย่ นเปนสีนา้ํ เงินหรือสีนา้ํ เงินเทา ถาเกิดบริเวณกวางขวาง
ทัว่ ไปเรียกวา generalized argyria ถาเกิดเปนบริเวณใดบริเวณ
หนึง่ ก็เรียกกันวา local argyria ซึง่ มักเกิดจากการใชสารแขวน
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ตะกอนเงินทาทีบ่ ริเวณใดบริเวณหนึง่ แลวจึงเกิดภาวะเปลีย่ นสี
การเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ทําใหมสี นี า้ํ เงินเฉพาะที่
ถาเกิดบริเวณกวางขวางทั่วไปเรียกวา generalized
argyria ถาเกิดเปนบริเวณใดบริเวณหนึง่ เชน
ถาธาตุเงินสะสมอยูท ตี่ าก็จะทําใหเกิดภาวะ Argyrosis
สํานักงานทีท่ ําหนาทีเ่ กีย่ วกับสารพิษ และการบันทึก
ทะเบียนโรค(Agency for Toxic Substances and Disease Registry
- ATSDR) ไดใหขอ มูลวา การเปลีย่ นสีของผิวหนังและบริเวณ
ตางๆนั้น ไมสามารถรักษาใหกลับเปนเหมือนเดิมได แตก็ไม
กอพิษทีส่ าํ คัญอะไรตอรางกายนอกจากมีผลดานความสวยงาม
ทําใหเกิดปญหา ทางจิตวิทยาสังคมเทานัน้ เอง ยังไมมวี ธิ กี ารรักษา
ให สี กลั บเหมื อนเดิ ม มี การใช แสงเลเซอร รั กษาว าได ผลดี
การปองกันก็คอื ตองหลีกเลีย่ งไมใหไดรบั ธาตุเงินอีกตอไป
ขนาดสูงสุดของธาตุเงินทีแ่ นะนําใหไดรบั
สํานักงานทีท่ ําหนาทีเ่ กีย่ วกับสารพิษ และการบันทึก
ทะเบียนโรค(Agency for Toxic Substances and Disease Registry
- ATSDR)แนะนําวา มนุษยไมควรไดรบั ธาตุเงินทีไ่ มทาํ ใหเกิด
ภาวะไมพงึ ประสงคตา ง ๆ ดังกลาวแลวนัน้ คือไมเกิน ๕ ไมโคร
กรัมตอกิโลกรัมตอวัน คนทีม่ นี า้ํ หนักตัว ๖๖ กิโลกรัมใหไดรบั
ธาตุเงินแขวนตะกอนไดไมเกิน ๑ลิตร ตอหนึง่ เดือน โดยมีปริมาณ
ธาตุเงินแขวนตะกอนอยูป ระมาณ๑๐ สวนในลานสวน
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ตัวอยางมนุษยไดรบั ธาตุเงินจนเกิดภาวะผิดปกติ
ตัวอยางทีม่ นุษยไดรบั ธาตุเงินจากความจงใจของตนเอง
ดังรายทีม่ ขี า วโดงดังไปทัว่ โลก ทัง้ เปนรายงานในวารสารการ
แพทยและขาวโทรทัศนวา
 มีชายผูห นึง่ อายุ ๗๑ ป กินสารแขวนตะกอนธาตุ
เงิ นเปนประจําเพื่ อรักษาโรคชั กลมบาหมู (Mirsattari SM,
Hammond RR, Sharpe MD, Leung FY, Young GB (April 2004).
“Myoclonic status epilepticus following repeated oral ingestion
of colloidal silver”.Neurology 62 (8): 1408–10. PMID 15111684.
http://www.neurology.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid
=15111684.)
 ขาวบีบซี ี เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓
ไดรายงานขาวพรอมมีภาพถายประกอบเรือ่ งนาย สแตน โจนส
(Stan Jones) ผู เข า สมั ค รเพื่ อรั บ เลื อกตั้ ง เป นวุ ฒิ ส มาชิ ก
รัฐมอนทานา สหรัฐอเมริกา เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๙
เปนภาวะอะจีเรีย (Agyria) จากการทีม่ คี วามเชือ่ เปนการสวนตัว
ว า ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ จะมี การขาดยาปฏิ ชี วนะรั กษาโรค
จึ ง ผสมธาตุ เงิ นแขวนตะกอนผสมเองในบ าน และกิ นเอง
จนผิวกายเปลีย่ นเปนสีนา้ํ เงิน
 หนังสือพิมพเดลี เทเลกราฟฉบับวันที่ ๒๑ธันวาคม
๒๕๕๐ (The Daily Telegraph December 21, 2007 12:00AM Meet the man with blue skin - Paul Karason) รายงานขาว
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วาไดไปสัมภาษณ นาย พอล คาราสัน ผูม ผี วิ กายสีนา้ํ เงิน นาย
พอล คาราสัน อายุ ๕๗ ป ชาวแคลิฟอรเนีย สหรัฐ ซึง่ มีผวิ กาย
เปนสีน้ําเงินมาไดรว มสิบปมาแลว จากการทีใ่ ชยาผสมเองทีม่ ี
ธาตุเงินแขวนตะกอนผสม เพือ่ รักษาโรคผิวหนังอักเสบเรือ้ รัง
โพรงอากาศไซนัสอักเสบ โรคกรดไหลยอน และโรคปลีกยอย
อืน่ ๆ อีกหลายโรค ไดวนเวียนรักษาดวยยาหลายขนาน ขนาน
แลวขนานเลาก็ ไม หายสั กที เลยผสมยาใชเอง ทั้ งกินทั้ งทา
จนเกิดภาวะดังกลาว
การวินจิ ฉัย
การวินิจฉัย ทําไดโดยอาศัยประวัติและอาการของ
ภาวะอารจเี รีย
การรักษา
ยังไมมวี ธิ กี ารรักษาใหหายจากภาวะอารจเี รีย


๑๙๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

๑๑. เบริลเลีย่ ม
เบริลเลีย่ มคืออะไร
เบริลเลีย่ ม ที่ Thai-English Lexitron Dictionary 2.0
อธิบายเอาไววา : N. beryllium เปนธาตุลาํ ดับที่ ๔ สัญลักษณ Be
เปนโลหะ ลักษณะ เปนของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๒๗๗ oซ
ใช ประโยชน นําไป ผสมกั บโลหะอื่ นให เป นโลหะเจื อ ซึ่ ง
ทนทานตอการผุกรอน
การแพพษิ เบริลเลีย่ ม
การแพ พิ ษเบริ ลเลี่ ยมขึ้ นอยู กั บระยะเวลา ที่ ได รับ
ความเขมขน และความถีห่ า งทีไ่ ดรบั ซึง่ มีความสําคัญเหมือนกับ
รูปของเบริลเลียมและวิถที างทีไ่ ดรบั (สูดหายใจเขาไป สัมผัส
กับผิวหนัง กิน) ตามทีส่ ํานักงานการวิจยั โรคมะเร็งนานาชาติ
(International Agency for Research on Cancer -IARC) ถือวา
เบริลเลีย่ ม และสารประกอบเบริลเลีย่ มเปนสารกอมะเร็ง อยูใ น
กลุม ที่ ๑ (Category 1 carcinogens) ทัง้ มะเร็งของคนและของ
สัตว โรคทีม่ ชี อื่ วา chronic beryllosis เปนโรคทัง้ แกรนูโลมาตัส
ของปอด (เปนกอนเล็กๆ เม็ดเล็กๆในปอดและเม็ดเล็กๆเกิดที่
อวัยวะทัว่ ไปหลายระบบ(pulmonaryและ systemic granulomatous)อันเกิดจากการทีไ่ ดรบั สารเบริลเลีย่ มมากเกินไป มีรายงาน
โรคปอดอักเสบจากสารเคมี (chemical pneumonitis)และสุดทาย
จะเปนมะเร็งปอด
โรคปอดอักเสบจากสารเคมีนี้ เปนโรคทีเ่ กิดในลักษณะ
ปจจุบนั ในยุโรปเมือ่ ปพ.ศ. ๒๔๗๖ และในสหรัฐอเมริกาเมือ่ ป
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พ.ศ.๒๕๘๖ผูป ว ยทีเ่ ปน chronic berylliosisเพิง่ จะมีรายงานเมือ่ ป
พ.ศ.๒๕๘๙ ในคนงานในโรงงานทีผ่ ลิตหลอดฟลูออเรสเซ็นท
หรือหลอดไฟฟาวาบในรัฐแมสซาชูเซ็ท โรค chronic berylliosis
มีอาการคลายคลึงกับโรคsarcoidosis ในหลายๆ ลักษณะ ทําให
การวินจิ ฉัยแยกโรคยากมาก ในบางครัง้ ก็ทาํ ใหถงึ แกชวี ติ ไดใน
คนงานในโรงงานวิจยั การผลิตอาวุธนิวเคลียรในยุคแรก ๆ ดังเชน
ทีเ่ กิดขึน้ ดังกรณีของนาย เฮอรเบอรต แอนเดอรสนั ซึง่ โดงดังมาก
การวินจิ ฉัยการแพพษิ เบริลเลีย่ ม
การวินจิ ฉัยโรค เบริลโิ อสิส (Berylliosis)หรือ Chronic
beryllium disease(CBD) โดยการตรวจชันสูตรในหองปฏิบตั กิ าร
ตัวอยางทีใ่ ชตรวจคือเลือด
การตวจเลือด มีชอื่ วา “the blood beryllium lymphocyte
proliferation test (BeLPT) ซึ่งจะชวยวินิจฉัยแยกการแพพิษ
เบริลเลีย่ มเรือ้ รัง หรือ Chronic beryllium disease(CBD)จากโรค
“ซารคอยโดสิส”
การรักษา
เนือ่ งจากพยาธิกาํ เนิดและอาการของโรคเปนเชิงชีแ้ นะวา
เกีย่ วกับโรคทางระบบอิมมูน (immune-mediated) จึงมีการใช
“คอรตโิ คสตีรอยด” ในการรักษา หากในรายทีไ่ มไดผล จึงมีการ
ทดลองใช methotrexate (MTX) รักษา
ในผูป ว ยทีอ่ ยูใ นระยะสุดทายของโรค (end-stage) อาจ
ตองพิจารณาวาจะใชการรักษาโดยการผาตัดเปลีย่ นปอด (lung
transplant) หรือไม 
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๑๒. เหล็ก
เหล็กคืออะไร
“เหล็ก” เปนคําสามัญที่คนไทยทั่ วไปรูจักกันดี อัน
หมายถึง เหล็ก (iron) และรวมถึงเหล็กกลา (steel) ดวย ซึง่ อัน
ทีจ่ ริงนัน้ วัสดุทงั้ ๒ อยางนีต้ า งกันอยูหลายประการ อยางไรก็ดี
เหล็กเปนวัสดุพนื้ ฐานทีส่ าํ คัญยิง่ ในการพัฒนาสังคมและความ
เปนอยูของมนุษย เราก็เรียกรวมๆวา เหล็กทัง้ นัน้
เหล็ก (iron) สัญลักษณทางวิทยาศาสตร Fe ซึง่ มาจาก
ภาษาละตินดัง้ เดิมวา Ferrum เปนแรธาตุโลหะชนิดหนึง่ ทีม่ อี ยู
ในธรรมชาติ สวนใหญมสี แี ดงอมน้าํ ตาล โดยปกติสามารถดูดติด
แมเหล็กได พบมากในชั้นหินใตดินบริเวณทีร่ าบสูงและภูเขา
อยูในรูปกอนสินแรเหล็ก (iron ore) ปะปนกับโลหะชนิดอืน่ ๆ
และหิน เมือ่ นํามาใชประโยชนจะตองผานการทําใหบริสทุ ธิด์ ว ย
กรรมวิธกี าร“ถลุง”(ใชความรอนสูงเผาใหสนิ แรเหล็กกลายเปน
ของเหลวในขณะทีก่ าํ จัดแรอนื่ ทีไ่ มตอ งการออกไป) นอกจากนี้
ธาตุเหล็กยังเปนสารอาหารทีร่ างกายคนเราตองการ เนือ่ งจาก
เปนองคประกอบสําคัญ (ฮีโมโกลบิน) ในเม็ดเลือดแดงของเรา
อีกดวย กลาวคือ คนทีข่ าดธาตุเหล็กจะเปนโรคโลหิตจางไดงา ย
ในธรรมชาติจะพบแรเหล็กในรูปของอ็อกไซด ซึง่ ไม
ละลายน้าํ เหล็กในรูปของเกลือเฟอรรสั จึงละลายน้าํ ไดและมีพษิ
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แตกตางกันตามสมการเหล็กรูปนัน้ ๆ ทีจ่ ะประสานเขากันไดกบั
เยือ่ บุกระเพาะอาหาร-ลําไส
ธาตุเหล็กเรานํามาใชกนั เปนอาหารเสริมเพือ่ รักษาโรค
โลหิตจางจากการขาดเหล็ก จากการทีม่ ีปรสิตทีแ่ ยงธาตุเหล็ก
จากรางกาย จากการขาดอาหารทีม่ ปี ริมาณธาตุเหล็ก มักใหผสมกัน
ไปกับวิตะมินและแรธาตุตา งๆ หลายชนิด ธาตุเหล็กทีร่ างกาย
นําไปใชไดจากใบพืชสีเขียว และจากอวัยวะของสัตว เชน ตับ
และเลือด
ยังไมมรี ายงานวา การไปทํางานในเหมืองเหล็กแลวทํา
ใหเกิดการแพพษิ
การแพพษิ ธาตุเหล็ก
การแพพษิ ธาตุเหล็กในทีน่ หี้ มายถึงการทีร่ า งกายไดรบั
ธาตุเหล็กเขาไปมากเกินไป เปนความหมายในทางการแพทย
ไมไดกลาวถึงความหมายทางดานอาชญากรรมทีใ่ ครก็ตามเปน
ผูตอ งหาตองคดีกรณีที่ กินเหล็ก กินหิน กินปูน กินกรวด กินทราย
จนตึกพัง ถนนทรุด เขือ่ นแตก จนเปนผูตอ งหา ซึง่ ก็เปนการแพ
พิษดานคอรรปั ชัน่ ฉอราษฎรบงั หลวง อันเปนความหมายตางจาก
ดานสุขภาพ ทางดานสุขภาพ คือการกินธาตุเหล็กที่นํามาใช
เปนยารักษาโรคเกินขนาด มากเกินไปจนเกิดอันตราย ซึ่งมัก
เกิ ดในเด็ ก เล็ ก กิ นยาเม็ ดที่ เป นธาตุ เหล็กเขาไปโดยเขาใจ
วาเปนเม็ดช็อคโกแลต โดยมากมักจะเปนยาของคุณแมทกี่ าํ ลัง
มีครรภแลวไดรบั ยาเม็ดธาตุเหล็กไปจากโรงพยาบาลเพือ่ เปนยา
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บํารุงครรภแลวเก็บไวไมพน มือเด็ก ลูกเล็ก ๒-๓ ขวบทีอ่ ยูใกล
เลยหยิบกินเพราะนึกวาเปนช็อคโกแลตนัน่ เอง เด็กอายุ ๒ ขวบ
ถากินเขาไปรวมแลวมีปริมาณถึง ๓กรัม จะเกิดพิษรายแรงทําให
ถึงแกชวี ติ ได
ขนาดทีก่ อ พิษ
ขนาดที่นําไปใชในการรักษาโรคโลหิตจาง คือ ๓-๖
มิลลิกรัมตอน้าํ หนักตัว ๑ กิโลกรัมตอวัน ขนาดทีก่ อ พิษ มักจะ
สูงกวา ๑๐-๒๐มิลลิกรัม ของธาตุเหล็กตอน้าํ หนักตัว ๑กิโลกรัม
ตอวัน หากกินเขาไปมากกวา ๕๐ มิลลิกรัม ของธาตุเหล็กตอ
น้าํ หนักตัว ๑กิโลกรัมตอวัน จะเกิดพิษอยางรายแรง
ยาเม็ดธาตุเหล็กทีแ่ พทยสงั่ ใหผูป ว ยรับประทานในรูป
ของเกลือ ๓ ชนิดดังนี้
ferrous sulfate –ขนาดเม็ดละ ๓๒๕ มิลลิกรัม จะเทา
กับมีธาตุเหล็กรอยละประมาณ ๒๐ ซึง่ จะเทากับธาตุเหล็ก ๖๕
มิลลิกรัม คนไทยทีน่ า้ํ หนักตัว ๖๐ กิโลกรัม ควรจะรับประทาน
ขนาดทีใ่ ชในการรักษาโรคประมาณวันละ ๑๘๐–๓๖๐มิลลิกรัม
ตอวัน และขาดสูงสุดทีจ่ ะกอพิษวันละไมเกินวันละ๖๐๐-๑,๒๐๐
ในการรักษาใหกนิ ไดประมาณวันละ ๓-๖เม็ด แบงใหวนั ละ ๓
เวลาหลังอาหาร
ferrous gluconate ขนาดเม็ดละ๓๒๕มิลลิกรัม จะเทา
กับมีธาตุเหล็กรอยละประมาณ ๑๒ ซึง่ จะเทากับธาตุเหล็ก ๓๙
มิลลิกรัม คนไทยทีน่ า้ํ หนักตัว ๖๐ กิโลกรัม ควรจะรับประทาน
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ในการรักษาโรควันละ ๖-๑๒ เม็ด แบงใหวนั ละ ๓ เวลาหลัง
อาหาร
ferrous fumarate ขนาดเม็ดละ ๓๒๕ มิลลิกรัม
จะเทากับมีธาตุเหล็กรอยละประมาณ๓๓ซึง่ จะเทากับธาตุเหล็ก
๑๐๗.๒๕ มิลลิกรัม คนไทยทีน่ า้ํ หนักตัว ๖๐ กิโลกรัม ควรจะ
รับประทานขนาดสูงสุดวันละประมาณ๑๘๐-๓๖๐มิลลิกรัมหรือ
ประมาณ ๑ -๓ เม็ด แบงใหวนั ละ ๓ เวลาหลังอาหาร
อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ
อาการแรกเริ่มจากการเกิดพิษของการกินเหล็กมาก
เกินไป ไดแก อาการปวดทอง เพราะผนังบุกระเพาะอาหาร
จะเปนแผล อาการที่ พบรวมดวยก็คอื อาการคลืน่ ไส อาเจียน
หลังจากนีเ้ มือ่ ธาตุเหล็กไปทําอันตรายตออวัยวะทีส่ าํ คัญถัดไป
ไดแก สมอง และตับ และอาจกอภาวะกรดเกินหรือ acidosis
อาจจะทําใหมอี าการช็อค และตายไดจากตับวาย
การรักษา
หยุดกินยาทันที และจะตองทําการชําระลางธาตุเหล็ก
ออกจากกระแสเลือดโดยการทํา “ชีเลชัน บําบัด”โดยใชสารชีเลท
เชน ดีเฟอร็อกซามีน (deferoxamine) และหากจําเปนจะตองทํา
การลางไตดวยวิธกี าร dialysisดวย
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๑๓. อลูมเิ นียม
อลูมเิ นียมคืออะไร
อลูมเิ นียมเปนธาตุโลหะ มีสญั ญลักษณทางเคมีวา AL
ความหนาแนน ๒.๗กก/ดม๓
จุดหลอมเหลว ๖๕๘o ซ
อุณหภูมทิ กี่ ลายเปนไอ ๑๘๐๐o ซ
ความรอนจําเพาะ(๐๑๐๐o ซ)๐.๒๒๕๙แคลอรี/่ กรัมo ซ
ความตานทานจําเพาะ (๒๐o ซ)๒.๖๙๙ไมรโครโอหม/ซ.ม.
คุณสมบัตทิ างกล
ความเคนแรงดึงสูงสุด ๒ กก/มม2
Elastic Limit
๓ กก/มม2
Modulus of elasticity ๗๘๐๐ กก/มม2
Hardness
๑๖ H.B.
Elangation
๔๕ %
คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษอย า งหนึ่ ง ของอลู มิ เนี ย มก็ คื อ มี
น้ําหนักเบา มีความแข็งแรงอยูในเกณฑสงู จึงทําใหอลูมิเนียม
สามารถเขาไปแทนทีเ่ หล็กได แทนทีท่ องแดงไดกเ็ พราะมีความ
ตานทานไฟฟา อยูใ นเกณฑต่ํารองจากทองแดง นอกจากนี้
อลูมเิ นียมยังมีคณ
ุ สมบัตทิ นตอการกัดกรอนไดดใี นบรรยากาศ
ทัว่ ไป เพราะอลูมเิ นียมเมือ่ ทิง้ ไวในอากาศบริเวณผิวจะรวมตัวกับ
ออกซิเจนในอากาศใหอลูมิเนียมออกไซด ซึ่งปองกันไมให
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ออกซิเจนแทรกซึมลงไปทําปฏิกิริยากับอลูมิเนียมภายในได
คุณสมบัตทิ ดี่ อี กี ประการหนึง่ ก็คอื สามารถรวมตัวกับโลหะอืน่ ให
โลหะผสมทีม่ คี ณุ สมบัตพิ เิ ศษหลายประการ คุณสมบัตทิ ไี่ มดขี อง
อลูมเิ นียมอยางเดียวคือ Limit elastic ต่าํ ทําใหการใชงานตอง
อยูในขอบเขตจํากัดอลูมเิ นียมใกลเคียงกับทองแดงคือการเปนสือ่
การนําความรอน และไฟฟา
สินแรและการถลุงอลูมเิ นียม
แรอลูมิเนียมพบมากโดยธรรมชาติ เชน ในดินเกือบ
ทุกชนิด ในดินเหนียวและยังมีในหินตาง ๆ อีกมากมาย แตแร
อลูมเิ นียมทีส่ ําคัญไดแก Bauxite (Al2O3 .2H2O) เปนแรทมี่ ี
อลูมเิ นียมประมาณ ๖๐% เปนแรสขี าวหรืออาจจะเปนสีนา้ํ ตาล
ความถวงจําเพาะ ๒.๕แรบอ กไซดหลังจากทีข่ ดุ มาไดจะตองบด
ใหเปนกอนเล็ก ๆ แลวอบใหแหง ความจริงแรบอ กไซดเปนแร
อลูมเิ นียมออกไซด (Al2O3)อยูแลวไมจาํ เปนตองเผาไลกาํ มะถัน
อาจจะนําไปถลุงเพือ่ ไลออกซิเจนออกไดโดยตรง แตกรรมวิธี
นีใ้ ชไมไดกบั แรบอ กไซด เพราะการรวมตัวระหวางอลูมเิ นียม
กั บ ออกซิ เ จนมี เ สถี ย รภาพสู ง มาก คาร บ อนไม อาจจะดึ ง
ออกซิ เจนออกได การถลุ งจะทําไดตองอาศัยทางดานเคมี
หรือการแยกดวยกระแสไฟฟา ซึ่งเปนวิธีเดียวที่มีราคาเยา
และเปนวิธที ใี่ ชผลิตอลูมเิ นียมอยูในปจจุบนั นี้
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การแยกอลูมเิ นียมดวยกระแสไฟฟา เริม่ โดยการแยก
อลูมเิ นียมออกไซด (Al2O3) ออกจากแรบอ กไซด ซึง่ มีสารเจือ
ปนอยูบา น เชน Sio2, Tio2 และเหล็กออกไซด (Fe2O3) นําเอา
แรออกไซดทบี่ ดเปนกอนเล็ก ๆ ผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด
ที่กําลังรอน พวกสารเจือปนทั้งหลายจะไมทําปฏิกริยากับ
โซเดียมไฮดรอกไซด สวนอลูมิเนียมออกไซดจะทําปฏิกิริยา
กับโซเดียมไฮดรอกไซดได โซเดียมอลูมเิ นท(aluminate)ละลาย
ปนอยูในน้าํ
ถาทําการกรองในขณะทีส่ ารผสมยังรอนอยูพวกสาร
เจือปนตาง ๆ จะถูกกรองออกหมด เราจะไดสารละลายโซเดียม
อลูมเิ นท (sodium aluminate) นํามาทําใหเจือจางโดยการเติมน้าํ
และทําใหเย็นลงจะปรากฏวาโซเดียม อลูมิเนทจะแตกตัวให
Al2O3 . 3H2O กับ Na (OH) ซึง่ ก็เปนปฏิกริยากลับกับปฏิกริยา
ทีก่ ลาวมาแลว เราทิง้ ให Al2O3 . 3H2Oตกตะกอนทําการกรองเอา
Al2O3 . 3H2Oออกแลวนําไปเผาไลนา้ํ ออกทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ
o
900 – 1000 ซ ก็จะได Alumina บริสทุ ธิ์ (Al2 O3) ซึง่ จะนําไป
แยกดวยกระแสไฟฟาตอไป โดยเอาอลูมนิ า ไปละลายในCryolite
(Na3 Al F6) ที่ อุณหภู มิ 980oซ ใชสารละลายนี้ เปนน้ํา ยา
อีเลคโทรไลดใสในถังที่บุดวยคารบอน ซึ่งจะทําหนาที่เปน
Cathode และใชแทงถานคารบอนจุม ลงดานบนของอิ เลค
โทรไลต ทําหนาทีข่ วั้ anode จะปรากฏวาอลูมเิ นียมจะไปรวม
อยูทกี่ น ถังซึง่ เปนขัว้ Cathode1 จะตองระบายอลูมเิ นียมออกทาง
๒๐๘
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กนถังเปนระยะแลวนําไปเทลงในเบา ingotเพือ่ ทําเปนแทงตอไป
อลูมเิ นียมทีไ่ ดจะมีความบริสทุ ธิ์ 99.95%
คุณสมบัตทิ ดี่ เี ดนของอลูมเิ นียม
๑. มีความหนาแนนนอย น้าํ หนักเบา ความถวงจําเพาะ
๒.๗ ซึง่ เหล็ก ๗.๘ และมีกาํ ลังวัสดุตอหนวยน้าํ หนักสูง นิยม
ใชทาํ เครือ่ งใชไมสอยตลอดจนชิน้ สวนบางอยางในเครือ่ งจรวด
และขีปนาวุธ
๒. จุดหลอมเหลวต่าํ หลอหลอมงาย
๓. มีความเหนียวมากสามารถขึน้ รูปดวยกรรมวิธตี า ง ๆ
ไดงา ย และรุนแรงโดยไมเสีย่ งตอการแตกหัก
๔. คาการนําไฟฟาคิดเปน 62% IACS (International
Anneal Copper Standard)ซึง่ ไมสงู นัก แตเนือ่ งจากมีนา้ํ หนักเบา
ดังนัน้ จึงใชเปนตัวนําไฟฟาในกรณีทคี่ าํ นึงถึงเรือ่ งน้าํ หนักเบาเปน
สวนสําคัญ
๕. เปนโลหะมีพษิ ตอรางกายมนุษยตา่ํ และมีคา การนํา
ความรอนสูงใชทาํ ภาชนะหุงตมอาหารและหอรองรับอาหาร
๖. ผิวหนาของอลูมเิ นียมบริสทุ ธิ์ มีดรรชนีการสะทอน
กลับของแสงสูงมาก จึงใชทําแผนสะทอนในแฟลชถายรูป
จานสะทอนแสงในโคมไฟฟา ไฟฟาหนารถยนต
๗. ทนทานต อ การเกิ ด สนิ ม และการผุ ก ร อนใน
บรรยากาศที่ ใชง านโดยทั่ วไปไดดีมาก แตไมทนทานการ
กัดกรอนของกรดทีม่ ฤี ทธิแ์ รงและดางทัว่ ไป
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๘. ซือ้ หาไดงา ยในทองตลาดและราคาไมแพงนัก
เราไดรบั อลูมเิ นียมโดยวิธใี ด
จากยาหลายชนิด เชนผลิตภัณฑวติ ะมินและอาหารเสริม
ยาเม็ดแอสไพรินที่ผสมยากันกัดกระเพาะ (buffered
aspirin) ในบางคนทีป่ วดขอและตองกินแอสไพรินในขนาดสูง
ทุกวัน ติดตอกันอยูนานๆ บางคนจะไดรบั อลูมเิ นียมสูงถึง ๗๐๐
มิลลิกรัมตอวันก็มี
ยารักษาโรคทองเดิน ยาชวยยอยอาหาร และยารักษา
ริดสีดวงทวารบางขนาน จะมีอลูมเิ นียมในขนาดทีส่ งู จากยากลุม
ดังกลาว บางคนจะไดรบั อลูมเิ นียมในปริมาณสูงถึงวันละ ๘๐๐
๑,๒๐๐มิลลิกรัมทีเดียว
อลูมิเนียม ยังพบวาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑบํารุง
สุขภาพบางชนิด เชน ยาระงับเหงือ่ และระงับกลิน่ ตัว (รักแร)
น้าํ ยาลางทําความสะอาดชองคลอด
อาหารทีต่ ม เคีย่ ว หรือเก็บไวในหมออลูมเิ นียม หรือใช
กระดาษอลูมิเนียมหอเก็บถนอมไว แลวทําใหรอนอีกครั้ง
โดยเฉพาะอาหารทีม่ ฤี ทธิเ์ ปนกรด เชน มะเขือเทศ หรือสม
หมอเหล็กทีเ่ คลือบผิวดวยอลูมเิ นียมเวลาใชไปนานๆ
อลูมเิ นียมก็จะหลุดลอกออกมาปนเปอ นอาหารได
 ในสหรัฐอนุญาตใหใชเกลืออลูมิเนียม ๕ ชนิด
ใชในการผสมอาหารได ทีใ่ ชกนั มากก็คอื sodium aluminum
phosphates ใชผสมในแปงทําขนมปง ทําแพนเค็ก ทําผงแปงฟู
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เนยแข็ง อาหารทีผ่ สมเนยแข็ง และในเบียร (บรรจุในกระปอง
อลูมเิ นียม) เนยแข็งชนิดฝานเปนบางๆ หนึง่ แผน อาจมีอลูมเิ นียม
ไดถึง ๕๐ มิลลิกรัมทีเดียว อาหารหรือขนมอบ เราอาจไดรบั
อลูมเิ นียมสูงถึง ๕-๑๕มิลกิ รัม ในการเสิรฟ ๑มือ้
 อาหารพวกผักดองประเภทิมจิ ก็มสี ารอลูมเิ นียม
ผสมอยู ในสารทีจ่ ะทําใหผกั แนนกรุบและกรอบ โดยมีอลูมเิ นียม
อยูในปริมาณ๕-๑๐มิลลิกรัม ซึง่ อาจจะเปน อลูมเิ นียม ซัลเฟต
จะเห็นแลววา อลูมิเนียม เปนสารที่ปนเปอนอยูใน
อาหารและในน้ํา และในดินไดบอยที่สุด เมื่อรางกายไดรับ
เขาไปทีละเล็กทีละนอย จะสะสมในเนือ้ เยือ่ ตางๆของรางกาย
และเกิดพิษ พิษทีเ่ กิดไดกวางขวางตัง้ แต ตอสมอง และทําให
โครงรางของรางกายมีความผิดปกติกไ็ ด
ผลของการเกิดพิษ
อาการทางสมอง มีไดอยางกวางขวาง ตัง้ แตรบกวนการ
หลับนอน ภาวะผิดปกติของระบบประสาท อารมณแปรปรวน
ความจําเสือ่ ม ปวดศีรษะ เชาวนปญ
 ญาต่าํ ลง
อาการการรบกวนในการดูดซึมธาตุทจี่ าํ เปนตอรางกาย
ไดแก แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเกลือ ฟลูออไรด การขาด
แรธาตุเหลานี้ จะไปทําใหกระดูกเจริญเติบโตไดไมดี การที่
ร า งกายได รั บ สารอลู มิ เ นี ย มเกิ น ยั ง มี ผ ลทําให มี ก ารขั บ
แคลเซียมออกจากกระดูก ทําใหกระดูกโปรงพรุนเพราะขาด
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แคลเซียม ทําใหมอี าการออนแอ และทําใหเกิดความพิการจาก
กระดูกออนได
อาการทางระบบกลามเนือ้ ทําใหมอี าการปวดกลามเนือ้
มีความลําบากในการพูดจา โลหิตจาง ระบบยอยอาหารผิดปกติ
ตั บทําหนาที่ ผิดปกติ ปวดทองมากชนิดโคลิค สมรรถภาพ
ไตเสือ่ มลงดวย
ในผักดองประเภทกิมจิ สารอลูมเิ นียมจะเปนสวนผสม
ของสารทีจ่ ะทําใหมคี วามกรอบ
การลางพิษอลูมเิ นียม
พยายามลดการใชภาชนะทีท่ าํ จากอลูมเิ นียม เชน หมอ
และกะทะอลูมิเนียม ในการหุงตม ทอด นึ่ง และการใชแผน
อลูมเิ นียมในการหอเก็บถนอมอาหาร
พยายามรับประทานอาหารประกอบเองในบานเพือ่ เลีย่ ง
อาหารจากภัตตาคารทีม่ กั จะหุงตม ทอด นึง่ ในภาชนะอลูมเิ นียม
จํากัดการบริโภคเนยแข็งชนิด processed cheese จะทําใหไดรบั
อลูมเิ นียมไมมากกิน
อานฉลากยาเพื่อตรวจสอบปริมาณอลูมิเนียมที่ผสม
ในยา จะไดจาํ กัดการใชยา ใหไดรบั สารอลูมเิ นียมไมเกินตองการ
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ภาคผนวกที่ ๑
การตรวจคัดกรองเด็กทีแ่ พพษิ สารตะกัว่
การปองกันอันตรายจากสารตะกัว่ นับวาเปนเรือ่ งเปาหมาย
ทีส่ าํ คัญของทางการสาธารณสุข มีอยูว ธิ เี ดียวทีจ่ ะพิสจู นวา เด็ก
ไดรบั พิษสารตะกัว่ ก็คอื การตรวจหาปริมาณสารตะกัว่ ในเลือด
เด็กทีอ่ ยูใ นกลุม เสีย่ งสูงไดแกเด็กวัยทีก่ าํ ลังคลาน ถึงวัย ๖ ขวบ
กฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย ไดแนะนํา ตามศูนยควบคุมปองกัน
โรคแหงชาติ หรือ ซีดซี ี ตลอดเวลามานานแลววา เด็กทีอ่ ยูใ น
กลุม ทีม่ ปี จ จัยเสีย่ งสูงควรไดรบั การตรวจคัดกรอง ตัง้ แตอายุได
๑ขวบจนถึง ๒ ขวบ (โปรดดูไดใน Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), Managing Elevated Blood Lead Levels
Among Young, Children. Atlanta, GA: US Dept. of Health and
Human Services, March 2002).
While primary prevention of lead hazards remains the
essential public health goal, the only way to identify individual
lead-poisoned children is by screening for blood lead. Children
are at the greatest risk from the time they begin to crawl until six
years of age. Under California law and consistent with recommendations of the CDC, children with identified risk factors should
be screened at age one and again at age two (See Centers for
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Disease Control and Prevention (CDC), Managing Elevated Blood
Lead Levels Among Young, Children. Atlanta, GA: US Dept. of
Health and Human Services,March๒๐๐๒).
ในรัฐบัญญัตขิ องรัฐแคลิฟอรเนียมาตราที่ ๑๗ ตอนที่
๓๗,๐๐๐ไดกาํ หนดใหเจาหนาทีส่ าธารณสุขปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
Title 17 of the California Code of Regulations, Section
37000 and following, requires health care providers to do the
following:
Give anticipatory guidance at each periodic health
assessment visit from the age of six months until the child reaches
72 months of age.
Screen children for blood lead at 12 and 24 months of
age who are receiving services from publicly supported programs
for low-income children, such as Medi-Cal, the Child Health and
Disability Prevention Program (CHDP), the Special Supplemental
Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC), and
Healthy Families.
Screen children for blood lead at 12 and 24 months of
age who are not in such programs but found to be at risk because
a parent or guardian answers “yes” or “don’t know” to the risk
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assessment question: “Does your child live in, or spend a lot of
time in, a place built before 1978 that has peeling or chipped paint
or that has been recently renovated?”
Perform these evaluations or screenings upon learning
that the child is less than 24 months old and the evaluation or
screening was not done at 12 months of age or the child is from
24 months up to 72 months old and the evaluation or screening
was not done at the age of 24 months.
Screen any child up to 72 months old if changed
circumstances have put the child at risk.
If the BLL is equal to or greater than 10 µg/dL, take
steps to reduce it to less than ๑๐ µg/dL; e.g., education, clinical
evaluation, follow-up BLLs, referral to the local childhood lead
poisoning prevention program, and chelation when appropriate.
Of course, a child may be tested for blood lead at any
age if appropriate or at the request of the parent or guardian. The
health care provider also may choose to question the caregiver
about other lead hazards known to be common in his or her
community, such as the use of lead amulets in some Southeast
Asian communities.
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Note that these regulations apply to all physicians, nurse
practitioners, and physician assistants, not just Medi-Cal or CHDP
providers.
Medical Management of Childhood Lead Poisoning
The health care provider should consult the state CLPPB
at 510-620-5600 or the local childhood lead poisoning prevention
program for detailed information. Note that chelation is not
generally considered appropriate until BLLs are at or above the
level of 45 µg/dL. It is also important to remember that screening
may be by capillary draw, but all subsequent tests should be on
venous specimens
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ภาคผนวกที่ ๒
๒๐ ป “เผา” แทนทาลัม
จุดเปลีย่ นของ “ภูเก็ต”
โดย ปณฑพ ตั้งศรีวงศ
นิตยสารผูจัดการ กรกฎาคม ๒๕๔๙
คนไดจาก www.gotomanager.com
คนมือ่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ใน พ.ศ.๒๕๒๙ ไดเกิดการจราจลในภูเก็ต สาเหตุเกิด
จากการสรางโรงงานแทนทาลั่ มที่ บานลักกงษี ตําบลรัษฎา
อ.เมืองภูเก็ต ใกลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (วค.ภูเก็ต)
หลังโรงไฟฟา ถนนเทพกษัตรี
ในระหวางกอสรางไดเกิดกระแสขาวไมดตี า ง ๆ นา ๆ
เชน มลพิษจากโรงงานที่เปนอันตราย ประกอบกับขณะนั้น
เตาปฏิกรณปรมาณูเชอโนบิล ที่รัสเซียเกิดระเบิด แตรัฐบาล
ปฏิเสธวาโรงงานไมมอี นั ตรายหรือพิษภัยใด ๆ ทัง้ สิน้ และไดสง
ตัวแทนคือ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึง่ เปนรัฐมนตรีกระทรวง
อุตสาหกรรมในสมัยนัน้ เพือ่ ชีแ้ จงกับชาวภูเก็ตทีร่ วมกันประทวง
ที่ ศาลาประชาคม ตัง้ แตเชาของวันที่ ๒๓มิถนุ ายน ๒๕๒๙
การทีเ่ กาะภูเก็ตไดกลายเปนเกาะสวรรคของนักทองเทีย่ ว
ต างชาติ และเป นแหล งสร างรายได จํานวนมหาศาลให กั บ
ผูป ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทัง้ ประเภทโรงแรม
คอนโดมิเนียม และรีสอรตระดับหรูไดอยางในทุกวันนี้ยอม
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ตองมีที่มาทีไ่ ป และที่มาทีไ่ ปทีว่ า เพิ่งเกิดขึน้ อยางชัดเจนเมือ่
๒๐ปทแี่ ลวมานีเ้ อง
ก อนหนานี้ นับ ๑๐๐ ป ภู เก็ ตถือเป นเมื องของการ
ทําแร เพราะมี แหล งแร ดีบุ กอยู เป นจํานวนมากทั่ วทั้ งเกาะ
จนย า งเข า สู ยุ ค พ.ศ.๒๕๐๐ การทํ า เหมื อ งแร ดี บุ ก เริ่ ม
ซบเซาลง เพราะราคาแรดีบุกในตลาดโลกตกต่ํา ผูคนจึงเริ่ม
มองเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรตัวใหมที่ สามารถทําเงินได
คือการทองเทีย่ ว เพียงแตในชวง ๓ ทศวรรษแรก การทองเทีย่ ว
ยังไมบูมเต็มที่ และยังมีการทําเหมืองแรกระจายอยู ตามขุม
เหมืองตาง ๆ รอบ ๆ เกาะภูเก็ต ซึง่ เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
พืน้ ทีใ่ หเปนแหลงทองเทีย่ ว
จุดเปลี่ยนที่แทจริง ซึ่งทําใหภูเก็ตเปลี่ยนบุคลิกจาก
เมื องการทําแร มาสู เมื องท องเที่ ยว คื อเหตุ การณ จลาจลเผา
โรงงานของบริ ษั ทไทยแลนด แทนทาลั ม เมื่ อวั นที่ ๒๓
มิ ถุ นายน ๒๕๒๙ นิ ตยสารผู จัดการได ลงพื้ นที่ เพื่ อสื บค น
เบือ้ งหนาเบือ้ งหลังเหตุการณนี้ และนําเสนอเปนเรื่องจากปก
“แคนสัง่ ฟาทีภ่ เู ก็ต”ในฉบับเดือนกรกฎาคม ปเดียวกัน
“อาจจะเริ่มไดตั้งแตชวงตนๆ ป ๒๕๒๙ เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวศึกษาปญหามลพิษจากโรงงานบริษัทไทยแลนด
แทนทาลั มอิ นดั สทรี ย (ที ที ไอซี ) ของนิ สิ ตนั กศึ กษาและ
นั ก วิ ช าการทางด า นสิ่ ง แวดล อ มกลุ ม หนึ่ ง ผลการศึ ก ษา
แม ว า จะไม ไ ด คํ า ตอบอะไรชั ดเจนมากนั ก แต ก็ มี ก ารตั้ ง
ขอสงสัยวากรรมวิธีการผลิตทางเคมีของโรงงานจะกอใหเกิด
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ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและลุกลามไปถึงอุตสาหกรรม
การทองเทีย่ วของภูเก็ต
ต อมามี กลุ มนิ สิ ตนั กศึ กษา ในนามชมรมอนุ รั กษ
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม และกลุ ม ๒๔ สถาบั น ซึ่ ง
หลายคนเป นคนท องถิ่ นที่ ขึ้ นไปเรี ยนในระดั บอุ ดมศึ กษา
ในกรุ งเทพฯ นําข อสงสั ยนี้ มาเผยแพร และทํางานความคิ ด
ใหประชาชนชาวภูเก็ตไดรว มรับทราบ มีการนําวิดโี อเกีย่ วกับ
หายนะของโรงงานยูเนียนคารไบดในอินเดีย และภาพยนตร
เรื่อง “เดอะ เดย อาฟเตอร” เขามาประกอบใหสมเหตุสมผล
พรอมๆ กับการจัดตัง้ แกนเคลือ่ นไหวในนามกลุม ประสานงานฯ
ดึงปญญาชนและผูน าํ ระดับทองถิน่ เขารวม และเผอิญชวงนัน้ ก็
มีขา วดาวเทียมในจอทีวเี กีย่ วกับการรัว่ ไหลของกัมมันตภาพรังสี
จากโรงงานไฟฟาปรมาณูเชนเนอบิลของโซเวียตพอเหมาะ
พอเจาะดวย เพียงการเคลือ่ นไหวชวงสัน้ ๆ อยางตอเนือ่ งและเปน
ระบบก็ทาํ ใหบรรยากาศแหงความกลัวตายเริม่ แพรคลุมไปทัว่
ทัง้ เกาะ หัวขอการบนสนทนาในชวงนัน้ ก็ไมมเี รือ่ งอืน่ นอกจาก
เรื่ องโรงงานนรกแห งนี้ ? หนวยงานของทางการที่ มี หน าที่
เกีย่ วของ ก็ใหคาํ ตอบไมไดวา โรงงานแทนทาลัมจะเปนพิษเปน
ภั ยจริ งหรื อไม ? เนื่ องจากเอาเข าจริ ง ทั้ งคนของกระทรวง
อุตสาหกรรมและสํานักงานสิง่ แวดลอมแหงชาติกบ็ อกวาเปน
เทคโนโลยี ใหมจะตองไปเรียนรู จากเยอรมันเสียก อนจึงให
คําตอบได สวนฝายโรงงานตนเหตุกแ็ สดงทาทีและกลาวแกตา ง
อยางกํากวม ตัวผูบ ริหารโรงงานทีม่ หี นาทีจ่ ะตองแถลงขอเท็จจริง
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กันอยางเปดใจนัน้ ก็อยูใ นสภาพทีย่ งิ่ พูดยิง่ พัง ยิง่ ออกความเห็น
ก็เหมือนกับยิง่ ยัว่ ยุ
มี นักข าวท องถิ่ นคนหนึ่ งเคยถามอาทร ต องวั ฒนา
ผู ถื อหุ นของโรงงานและมี ตํ า แหน งเป นประธานสภา
จังหวัดภูเก็ตวา จะแกความเขาใจผิดนีอ้ ยางไร? อาทรก็ยืดอก
ตอบว าไม ต องห วง หากถึ งวั นเป ดโรงงานเมื่ อไร? จะเช า
เครือ่ งบินแอรบสั เอานักขาวจากสวนกลางมาดูโรงงานดวยตา
ตั วเอง รั บรองว าหนั งสื อพิ มพ ส วนกลางจะกระพื อข าวไป
ทัว่ ประเทศแลวทุกอยางก็จะหมดปญหา นักขาวทองถิน่ คนนัน้
ไดฟงแลวก็กัดฟนกรอดๆ หรือเมื่อภายหลังการชุมนุมใหญ
คัดคานโรงงานแทนทาลัมเมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ทีม่ คี นมารวม
ราวๆ ๖หมืน่ คนนัน้ นักขาวสวนกลางฉบับหนึง่ ถามธรรมเรศน
สุวรรณภาณุ ผูจัดการฝายบริหารของโรงงานวารูส ึกอยางไร?
ธรรมเรศนกบ็ อกทํานองวา ไมยนั่ เพราะเชือ่ วาคนทีม่ าชุมนุมสวน
มากมากันแบบไมรเู รือ่ งก็เขาทํานองตามแหนนั่ แหละ ตามคําบอก
เลาของคนภูเก็ตจํานวนมากที่ “ผูจ ดั การ” ลงไปสัมผัสโดย ตรง
ก็กลาวเปนเสียงเดียวกันวา “พูดดูถกู กันอยางนีเ้ จ็บใจอยางยิง่ ”
จากการชุ มนุ มแสดงพลั ง ครั้ ง แรกที่ จั ดโดย กลุ ม
ประสานงานฯ กลุม ๒๔ สถาบัน และกลุม ตลาดสดกับกลุม
บางเหนียว (กลุ มตลาดสดกับกลุ มบางเหนียวเปนกลุ มพลัง
ที่ ถื อว ามี พลั งมากในภู เก็ ต ) ฯลฯ ซึ่ งเป นการชุ ม นุ มคนที่
ยิง่ ใหญอยางไมเคยปรากฏมากอน แมในเทศกาลกินเจทีล่ อื ลัน่
ของภูเก็ตก็ดูเหมือนวา แนวรวมของกลุมคัดคานจะขยายตัว
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กวางขวางขึน้ และเมือ่ ขยายตัว การนําทีเ่ คยเปนเอกภาพก็เริม่
เขาสูจ ดุ ทีไ่ รการจัดตัง้ เปนชวงทีน่ ักการเมืองทีล่ งสมัคร ส.ส.
บางคนก็พยายามเขาแทรกดวยความหวังวาจะไดคะแนนเสียง
และก็เริม่ จะมีเปาหมายการคัดคานตางๆ กันออกไปตามจุดยืน
หรือผลประโยชนของแตละกลุม บางกลุมระบุวาไมตองการ
โรงงานแทนทาลัมตัง้ อยูบ นเกาะภูเก็ต บางกลุม ก็วา ไมตอ งการ
โรงงานแทนทาลั มในประเทศไทย ส วนบางกลุ มอย างเช น
กลุมของผูสมัคร ส.ส.หมายเลข ๖ พรรคพลังใหมที่ชื่อเรวุฒิ
จินดาพล ก็มาในมาดแปลกดวยการประกาศอยางชัดถอยชัดคํา
วาถาเขาไดรบั เลือกเขาสภาเปน ส.ส. ก็จะตอสูเ รือ่ งแทนทาลัม
อยางหัวชนฝาไม ให โรงงานนี้ เปดได และหากทําไมสําเร็จ
เขาก็เตรียมโลงศพเอาไวแลว ๓ โลง โลงหนึง่ สําหรับผูอ นุญาต
ใหตั้งโรงงานฯ อีกโลงหนึ่งสําหรับเจาของโรงงานนายเอี๊ยบ
ซุน อัน และโลงสุดทายสําหรับตัวเขา เพราะเขาจะยิงตัวตาย
ทันทีที่หนารัฐสภา และเพื่อเชิดชูจุดยืนใหดูสมจริง ในวันที่
รัฐมนตรีอุตสาหกรรม ดร.จิรายุ อิศรางกูรฯ เดินทางมาภูเก็ต
เมือ่ วันที่ ๒๓ มิถนุ ายนนัน้ เรวุฒิ จินดาพล ลูกชายเศรษฐีใหญ
เจ าของสวนยางนั บพั นไร คนนี้ ก็ พาสมั ครพรรคพวกแบก
โลงศพจริง ๆ ทัง้ ๓ โลงมาตอนรับรัฐมนตรีจริ ายุถงึ สนามบิน
และเหตุการณ ก็เริ่ มวุ นวายตั้ งแตสนามบินเรื่ อยมาจนถึ งตัว
เมืองภูเก็ต
ว ากั นว าการกระทํา ของเรวุ ฒิ ผู ส มั ครเบอร ๖ ก็
เพื่ อดั ดหลั งซ อนแผนของบั นลื อ ตั นติ วิ ทย ผู สมั ครพรรค
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ราษฎรทีว่ นั นัน้ ผูว า ฯ จะใหความรวมมือเพือ่ ทําใหบนั ลือเปน
ขวัญใจประชาชนตอสูเ รียกรองใหปด โรงงานไดสาํ เร็จ ซึง่ แผน
ของบันลือไดมกี ารตระเตรียมถึงขัน้ จัดพวงมาลัยไวใหคลองคอ
และมีคนชุดหนึง่ จะเอาบันลือแบกขึน้ บาแหไปรอบเมือง แตก็
น าเสี ยดายที่ ยั งไม ทั นได คล องพวงมาลั ย แผนก็ มาเริ่ มเสี ย
เมื่อเจอกับโลงศพของเรวุฒิเขา พรอมๆ กับการขยายตัวของ
แนวรวมคัดคานโรงงานแทนทาลัมนี้เอง ผูวาราชการจังหวัด
สนอง รอดโพธิท์ อง ก็กระโดดเขามาอยางไมมตี น มีปลาย ผูว า ฯ
สนองได ทํา หนั งสื อเชิ ญชวนกลุ ม พลั ง มวลชน ๑๘ กลุ ม
ทั้งกลุมที่เคลื่อนไหวอยูเดิมและกลุมใหมๆ อยางเชน ชมรม
กํานันผูใหญบานใหมาชุมนุมเสนอปญหาใหรัฐมนตรีจิรายุ
รับทราบ และฟงคําตอบวารัฐบาลจะจัดการปญหาเชนไรจากปาก
ของรัฐมนตรีจริ ายุ
จากนัน้ ก็เกิดเหตุการณจลาจลในวันที่ ๒๓ มิถนุ ายน
ซึ่ ง เป นวั นชุ ม นุ ม มี ค นมาร วมเป นจํ า นวนแสน มี ก ารเผา
โรงงานและโรงแรมเมอรลนิ ขวางปาศาลาประชาคมและทําลาย
ป อมสั ญ ญาณไฟจราจรทั่ วเมื อง เพราะเหตุ จ ากความไม
สามารถควบคุมฝูงชนใหอยูในระเบียบ ขาดการเตรียมพรอม
ล วงหน า ปล อยให ฝู งชนเฝ าคอยรั ฐมนตรี จิ รายุ ตั้ งแต เช า
จนบายดวยความกระวนกระวาย หิว เหนือ่ ย และคิดวาตนถูก
หลอกใหตองมานัง่ ตากแดดอยางขาดความรับผิดชอบ เรือ่ งที่
ไมนา เกิดก็เลยตองเกิดและเปนการเปดโอกาสให “มือทีส่ าม”
เข าแทรกแซงก อความวุ นวายขึ้ น ” (จากเรื่ อง “เบื้ องหลั ง
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“แทนทาลัม” ความขัดแยงทางธุรกิจตามวิถที างประวัตศิ าสตร”
เรือ่ งจากปก นิตยสารผูจ ดั การ กรกฎาคม ๒๕๒๙)
มี การวิ เคราะห กั นถึ งเหตุ ผลที่ คนภู เก็ ตถึ งขั้ นลุ ก
ฮื อขึ้ นในครั้ งนั้ นว ามี เบื้ องหน า เบื้ องหลังจากหลายสาเหตุ
สาเหตุ หนึ่ ง คื อไม พ อใจที่ ตนเอง เหมื อนกั บ ถู ก หลอกมา
ตลอดเวลาหลายสิ บ ป “นั บ แต โบราณกาลนั้ น ความลั บ
เรือ่ งตะกรันแรดบี กุ จะมีราคาคางวดอยางไร ยังไมมใี ครทราบ
คนงานเหมื อ งแร , คนภู เก็ ต พั ง งา ตลอดจนนายเหมื อ ง
ชาวจี นที่ ร่ํ า รวยขึ้ นมาจากกิ จการเหมื องแร ทั้ งหลายทราบ
กั นแต ว ามั นเปนของที่ ไร คาจะใชประโยชน บ างก็ เพี ยงการ
ถมถนนหรือถมบริเวณบาน ทุกคนลวนไมทราบวาแทนทาลัม
เพนตอกไซดทผี่ สมอยูใ นตะกรันดีบกุ คืออะไรดวยซ้าํ ?
ลวงเขาป ๒๔๙๗ มีนักวิชาการทางดานธรณีวิทยา
ของไทยบางคน ทีท่ ราบวาพืน้ ดินภาคใตมแี รแทนทาไลตในรูป
ของแทนทาลัมเพนต็อกไซดปะปนอยูก บั แรดบี กุ แตเผอิญชวงนัน้
ราคาแทนทาลัมเพนต็อกไซดยงั ไมสงู มาก และไมใชแหลงแร
แทนทาไลตโดดๆ เหมือนเชนบางประเทศในยุโรป การให
ความสําคัญในทางพาณิชยก็เลยไมปรากฏชัด คงมีเพียงการ
บันทึกทางดานวิชาการไวเทานัน้
“จากการวิ เ คราะห ท างวิ ช าการก็ พ บว า ดี บุ ก ใน
ประเทศไทยจะประกอบดวยดีบุกบริสุทธิ์ ๗๓.๔ เปอรเซ็นต
แทนทาลัมเพนต็อกไซด ๑.๑ เปอรเซ็นต เหล็ก ๐.๕ เปอรเซ็นต
นอกนัน้ เปนมลทินอืน่ ๆ” บันทึกทางวิชาการของกรมทรัพยากร
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ธรณีระบุ และในชวงหลังๆ ก็มกี ารประมาณการวาแทนทาลัม
ชนิ ดที่ เกิ ดขึ้ นในแหล งแร ดี บุ กของไทยนี้ มี ปริ มาณถึ ง ๑๖
ลานปอนด (หมายถึงเนือ้ ของแทนทาลัม) ซึง่ มากทีส่ ดุ ในโลก
(ประมาณ ๒๗ เปอรเซ็นตของแทนทาลัมในโลกนี้ ) ทีเดียว
แตทกุ อยางก็ยงั เปนความลับมาเรือ่ ย ๆ ไมวาจะเปนยุคทีม่ ีเตา
ถลุงแรแบบโบราณในรัชสมัยพระพุทธเจาหลวงทีภ่ เู ก็ต พังงา
ยุคที่มีการสงแรไปถลุงในปนังและมาเลเซีย หรือยุคที่มีการ
ก อตั้ งโรงถลุ งแร เพี ยง แห งเดี ยวของไทยในป จจุ บั นเมื่ อป
๒๕๐๘ บริเวณอาวมะขาม จังหวัดภูเก็ตทีร่ จู ักกันในนามของ
ไทยซาร โก แล วก็ ตาม “คื อนอกจากจะไม เห็ นคุ ณค า ของ
ตะกรันแลว เวลาเอาแรไปขายก็ยงั ถูกหักคามลทินของดีบกุ อีก
โดยโรงถลุงเขาอางวา แรธาตุที่ เจือปนอยูทําใหดีบุกมีความ
บริ สุ ท ธิ์ น อ ยลงและยุ ง ยากในการถลุ ง เขาก็ หั ก ราคาไป
โดยทีเ่ จาของเหมืองก็ไมทราบวา ตัวแรธาตุทโี่ ดนหักนัน้ มันมี
ความลับมูลคามหาศาลแฝงอยู. ..” คนทีค่ ร่าํ หวอดอยูใ นวงการ
เหมืองแรมานานเลาใหฟง
กลาว สําหรับไทยซารโกหรือบริษทั ไทยแลนดสเมลติง้
แอนดรีไฟนิ่ง นับแตป ๒๕๐๘ เปนตนมา ก็ตองยอมรับวา
เปนผูท กี่ นิ ชิน้ ปลามันโดยตลอด และก็ไมมใี ครสามารถทราบ
แน ชั ดว า ไทยซาร โก มี รายได มหาศาลขนาดไหนจากการ
ขายตะกรันแรไปตางประเทศ? ทุกคนทราบแนชัดเทานั้นวา
ความลับเรือ่ ง คุณคาของตะกรันนี้ ไทยซารโกรเู รือ่ งมานานแลว”
(เนือ้ หาอีกตอนหนึง่ ของเรือ่ งเดียวกัน)
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“สํ า หรั บ นายเหมื อ งทั้ งหลาย ที่ เ พิ่ งจะตาสว า ง
ก็ เ จ็ บ ใจมากที่ ตลอดเวลาถู ก ไทยซาร โ ก ป ด บั ง มาเรื่ อ ย
ดู เหมื อนสั ญ ชาตญาณแห ง การต อสู ไ ด เ ริ่ ม ขึ้ น แล วในใจ
ของนายเหมืองคนไทยเชื้อสายจีนเหลานี้ เพียงแตการผูกขาด
โรงงานถลุงแรไวเพียงโรงเดียว พรอมๆ กับมาตรการหามนํา
สินแรออกขายตางประเทศก็ยงั ทําใหพดู อะไรไมไดมาก ในป
๒๕๑๗เรือ่ ยมาจนถึงป ๒๕๒๐ราคาแทนทาลัม (เพนต็อกไซด)
ก็ยงั สูงตอไปเรือ่ ยๆ คือในป ๒๕๑๙ อยูใ นระดับราคาปอนดละ
๒๕ เหรียญยูเอส แลวก็ขึ้นเปนเกือบ ๓๐ เหรียญยูเอส ในป
๒๕๒๐ ซึง่ ในชวงป ๒๕๒๐ นีเ้ อง ทีต่ ะกรันโบราณบนเกาะ
ภูเก็ตทีถ่ กู ทอดทิง้ นับเปนรอยๆ ป เริม่ กลายเปน “สมบัตเิ จาคุณปู”
ทีม่ คี า ขึน้ มาทันตาเห็น” (เปนเนือ้ หาในอีกตอนหนึง่ )
“เรารู ว า แทนทาลั ม ใช กั บ คอมพิ วเตอร ไ ด ดี ที่ สุ ด
ในการทําเป นตั ว CAPACITOR เรารู วาแทนทาลัมรวมกั บ
คาร บอนจะได แทนทาลั มคารไบดที่ แข็งจนสามารถใช เปน
เครือ่ งมือตัดเจาะเหล็กกลาได และเรายังรูว าธาตุตวั นีย้ ังถูกนํา
ไปใชในโครงการอวกาศ เครือ่ งบิน ขีปนาวุธและเตาอุปกรณ
ปรมาณู แตเราไมรู วาเขาเอาไปใช กับเครื่ องมือที่ โคตรแพง
เหลานีใ้ นสภาพของ สารประกอบแทนทาลัมบวกกับธาตุตวั ไหน
แลวราคามันเทาไร?” (จากเรื่อง “แทนทาลัม : ธาตุที่รูวาเอา
ไปใช ทําอะไร?” ประกอบเรื่ องจากปก นิ ตยสารผู จั ดการ
ฉบับเดียวกัน)
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กอนหนาจะเกิดเหตุการณจลาจลเผาโรงงานไทยแลนด
แทนทาลัม เริม่ มีกลุม ทุนทองถิน่ บางกลุม ทีเ่ บนเข็มทิศการทํา
ธุรกิจมาสูการทองเที่ยว เนื่องจากเห็นแลววา ถึงที่สุดอนาคต
ของภู เก็ ต หนี ไม พ นที่ ต องเปลี่ ยนบุ คลิ กจากเมื องที่ ทําแร
มาสูก ารเปนเมืองทองเทีย่ ว
“ณ ระนอง หลังจากร่ํารวยอูฟูจากกิจการเหมืองแร
ตอมาภายหลังก็ DIVERSIFIED สูกิจการโรงแรม อันไดแก
โรงแรมเพิรล โรงแรมที่ใหญที่สุดของภูเก็ตปจจุบัน รวมทั้ง
รีสอรตทีห่ าดราไว
วิจติ ร ณ ระนอง คนหนุม ผูม อี นาคตไกล ผูก มุ บังเหียน
ของตระกูลนี้ เนนธุรกิจโรงแรมเปนจุดหนัก อยางไรก็ตาม
เขาเองก็ ไม ทิ้ งกลิ่ นอายของเศรษฐี ภู เก็ ตทั่ วไปคื อ มี กิ จการ
สวนยาง และสวนปาลมทีส่ รุ าษฎรฯ ในจํานวนไมนอ ยไมมาก
ถาวรวองวงศ คนจีนฮกเกี้ยนแซออง ตนตระกูลคือ
อองซิมพาย นับเปนแบบฉบับนักธุรกิจใหญทปี่ ก หลักปกฐาน
ที่ เมื องภู เก็ ตอย างแท จริ ง ป จจุ บั น ติ ลก ถาวรว องวงศ คื อ
ผู นํากลุ มธุ รกิ จนี้ เขาโตมาจากเหมื อง และติ ลกร่ํ า เรี ยนที่
ปนงั เหมือนๆ ทายาทของผูม อี นั จะกินคนอืน่ ๆ ทัว่ ไปบนเกาะ
ภูเก็ต ตระกูลถาวรวองวงศถอื เปน “นายหัว” เหมืองแรคนแรก
ที่ กระโจนมาจับธุรกิจโรงแรม ภูมิหลังแรงจูงใจนี้ มีการเลา
ปากตอปากมาจนทุกวันนีว้ า ผูท ผี่ ลักดันใหออ งซิมพาย สราง
โรงแรมไดแก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูม อี าํ นาจลนฟาในชวง
กึง่ พุทธกาล โรงแรมถาวร สูง ๕ ชัน้ เปดกิจการเมือ่ ป ๒๕๐๖
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กอสรางดวยเงินประมาณ ๑๐ ลานบาท ในสมัยนั้ นถือเปน
โรงแรมชัน้ หนึง่ ทีโ่ ออา มาก”(จากเรือ่ ง“แผนดินภูเก็ตสมรภูมกิ าร
ตอสูก ลางเหมืองแรของคนจีนฮกเกีย้ น” ประกอบเรือ่ งจากปก
นิตยสารผูจ ดั การฉบับเดียวกัน)
หลังเหตุการณจลาจล ทําใหการทําเหมืองแรบนเกาะ
ภูเก็ตแทบจะยุติลงไปโดยสิ้ นเชิง พื้ นที่ ที่ เคยเปนขุมเหมือง
ถูกพัฒนาใหมขึ้นมาเปนแหลงทองเทีย่ ว เรือขุดแรกลางทะเล
ที่เคยบดบังทัศนียภาพความสวยงามของชายหาด เริ่มหายไป
กอสรางโรงแรม และรีสอรตตามชายหาดตางๆ เริ่มขยายตัว
ขึ้ นมาเพื่ อเป นแหล งรายได ใหม ที่ สําคั ญเม็ ดเงิ นจากหลาย
หลายแหลง “ทุน” เริม่ ตนหลัง่ ไหลเขามาจับจองพืน้ ทีใ่ นภูเก็ต
“ผูจ ดั การ” นัน้ อยากจะเชือ่ อยางยิง่ วา เฉพาะเหตุการณ
จลาจลในวันที่ ๒๓ มิถุนายนโดยพื้ นฐานแลวเกิดขึ้ นอยาง
ไมมีเบื้องหนาเบื้องหลังใดๆ มันเปนอุบัติเหตุของม็อบที่อยู
ภายใตสถานการณกดดันหลายๆ ดานแลวความบาคลั่งก็ถูก
ปลดปลอยออกมาอยางอัตโนมัติ
เชื่อวาผูวาฯ สนองกระทําการไปดวยเจตนาบริสุทธิ์
อยากใหรฐั บาลแกปญ
 หาเรือ่ งนีไ้ ดตก และก็อยากใหคนภูเก็ต
ไดสบายใจวาผูว า ฯ คนนีถ้ า จะทําอะไรแลวทําไดและทําจริง
เชือ่ วาผูส มัครจํานวนมากไมวา จะเปนจรูญ เสรีถวัลย
แหงพรรคประชาธิปต ย บันลือ ตันติวทิ ย ทีข่ อลงประชาธิปต ย
แลวไมไดลง ตองมาลงพรรคราษฎร ตลอดจนเกษม สุทธางกูล
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เวลาได ผ านไปถึ งเวลาเที่ ยงวั น ดร.จิ รายุ อิ ศรางฉั นร ณ อยุ ธยา ก็ ยั งไม ปรากฏตั ว
ประจวบ อากาศที่รอน ความหิว และการรอคอยที่ไมแนนอน ทําใหชาวภูเก็ตที่มาชุมนุม
ประท วงเกิ ด ความโมโห เริ่ มทํ า ลายข า วของและทุ บ กระจกในศาลาประชาชมด ว ย
ความโกรธแคน และขยายเปนวงกวาง ผู ชุมนุมประทวงไดเดินทางเขาไปในตัวเมือง
ระหว าง นั้ นเกิ ดการทําลายข าวของราชการตลอดทาง และได เข าล อมโรงแรมภู เก็ ต
เมอรลิน ซึ่งไดขาววาเปนที่พักของ ดร.จิรายุ อิศรางฉันร ณ อยุธยา ไดมีการเผารถหนา
โรงแรม และมีผูเขามาไกลเกลี่ย เหตุการณจึงสงบลงได

พรรคกิจสังคม ก็ลว นแลวแตเขามาเกีย่ วของกับการเคลือ่ นไหว
คัดคานนีอ้ ยางบริสทุ ธิใ์ จและพยายามเลนในเกมมาโดยตลอด
และก็เชื่อวาแกนนําทุกๆ กลุมนั้นโดยเฉพาะระดับ
ผูป ฏิบตั งิ าน เปนคนประเภทไมมเี บือ้ งหนาเบือ้ งหลังใดๆ ทัง้ สิน้
ที่ “ผูจ ดั การ” จะยังตะขิดตะขวงใจอยูน ดิ ก็เห็นจะเปน
คําถามที่วา หลังจากทุกคนทํากันลงไปดวยความบริสุทธิ์ใจ
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แตก็ยังมีผูชุมนุมอีกกลุม ไดรวมตัวกันไปที่โรงงานแทนทาลั่ม และไดทําการเผาโรงงาน
แทนทาลั่ ม จนเสี ย หายยั บ เยิ น รั ฐ บาลประกาศภาวะฉุ กเฉิ น โรงงานจึ ง ต องป ด ไป
โดยปริยาย

เช นนี้ แล ว ใครกั นที่ ได ประโยชน ?” บททิ้ งท ายของเรื่ อง
“เบื้องหลัง “แทนทาลัม” ความขัดแยงทางธุรกิจตามวิถีทาง
ประวั ติ ศาสตร ” ที่ ถู กตั้ งเป นคําถามเอาไว เมื่ อ ๒๐ ป ก อน
(รายละเอี ยดของเรื่ องทั้ งหมดสามารถอ านได จาก
www.gotomanager.com)
ข อ เขี ย นต อไปนี้ มี ผู เขี ย นนิ รนามบั น ทึ ก ไว ใ น
อินเทอรเน็ท www.BlocGang.comคนไดเมือ่ วันที่ ๑๔พฤษภาคม
๒๕๕๕
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เผาโรงงานแทนทาลัม
.......แรดบี ุกเปนทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชาวไทย โดย
เฉพาะทางภาคใตฝงอันดามันคุนเคยมาแตครั้งอดีต เพราะมี
การใชประโยชนมาแตครัง้ สุโขทัย โดยนํามาเปนสวนผสมกับ
โลหะอืน่ ในการหลอพระพุทธรูป, ระฆัง เปนตน หลังจากทีม่ ี
การติดตอกับชาวตางชาติ ก็มกี ารผูกขาดการรับซือ้ แรดบี กุ เพือ่
สงออกไปยังตางประเทศ ดีบุกกลายเปนสินคาสําคัญเพื่อใช
แลกเปลีย่ นกับสินคาตาง ๆ ทีส่ ยามประเทศ ไมมใี นขณะนัน้
........ส วยดี บุ กที่ เก็ บได จากหั วเมื องภาคใต
(นครศรีธรรมราช) สวนใหญก็สงไปจากทางใตฝงตะวันตก
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ทรัพยากรธรรมชาติที่ ถูกสูบไป
จากผื นแผ น ดิ น ของไทย เพื่ อแลกเปลี่ ยนกั บ การพั ฒนา
ประเทศทุ กสมั ย ล วนถู กสร างภาพให เป นความภาคภู มิ ใจ
กับประชาชน การไดสิทธิในการใชประโยชนที่แทจริงจาก
ทรั พ ยากรเหล า นั้ นถู ก กํ า หนดกฎเกณฑ ขึ้ นโดยกลุ มคน
ผู ผู กขาดอํานาจในประเทศเพี ยงไม กี่ คน เพื่ ออ างเหตุ แห ง
การพัฒนา แตเบื้ องหลังกลับอาศัยฉกฉวยเอาผลประโยชน
ที่มีมหาศาล จัดสรรผลประโยชนแกนายทุนตางชาติที่สราง
สายสัมพันธกบั ผูป กครองหัวเมืองหรือเจาเมืองบางคนในอดีต
หรือนักการเมืองและขาราชการในปจจุบัน สวนที่ตกถึงมือ
ประชาชนในประเทศเปนแคเศษเงินจากการใชจายหรือจาก
การจางงานที่ หลายคนอุปโลกนขึ้ น วานี่ คือการสร างความ
ร่าํ รวยใหชมุ ชน
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........ประมาณปพ.ศ. ๒๔๕๐ สัมปทานแรดีบุกใน
ภูเก็ต ไดมกี ารกระทําขึน้ กับชาวตางชาติ หลังจากการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีการขุดแรทสี่ ามารถขุดไดมากมายโดยอาศัยเรือขุด
ทําใหการขุดและถลุงแรทที่ าํ กันมาแบบเดิมเปลีย่ นไป
......... หลายสิบปผานไปของอุตสาหกรรมนี้ เริ่มมี
สั ญญาณบ ง บอกว า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง การลดลงของ
ปริมาณแรที่ เคยมีมหาศาล การต่ําลงของราคาในตลาดโลก
การเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิต การพัฒนาดานการทองเที่ยว
การเติบโตทางปญญาของประชาชน บริษทั เรือขุดแรในทะเล
ของตางชาติและของไทยเองคอยๆทยอยปดหรือเปลี่ ยนมือ
เพราะประสบปญหาขาดทุน บางก็เริ่มมีกรณีพพิ าทกับชุมชน
ประทานบัตรกับตางชาติบางแหงถูกยกเลิกเนือ่ งจากการเรียกรอง
ของนักศึกษายุคประชาธิปไตยเต็มใบ บริษทั ถลุงแรรายใหญของ
ตางชาติก็มีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนใหญ แตหากยังคง
ดําเนินการเรือ่ ยมา โดยอาศัยรายไดจากการรับถลุงแรและสวน
ตางในการรับซือ้ แรจากรายยอยเพือ่ สงตอไปยังตางประเทศ
.........”แทนทาลัม” เปนแรธาตุชนิดหนึ่งที่มีคามาก
เปนแรทใี่ ชในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหมทนี่ กั วิทยาศาสตร
เริ่ มพัฒนามาใชกับชิ้นสวนยานอวกาศ, ขีปนาวุธนิวเคลียร,
อุปกรณอเิ ลคทรอนิคส ฯลฯ พบเจือปนอยูเ ปนกากแร (ขีต้ ะกรัน)
ที่ เกิดขึ้ นจากการถลุงแรดีบุก ในอดีตถือวาเปนกากแรไรคา
ทีต่ อ งคัดออกจากดีบกุ มีการนําไปถมทิง้ ตามทีล่ มุ ตางๆ แทน
กรวดแทนหิน แรแทนทาลัมภายหลังสํารวจพบวามีมากทีส่ ุด
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ในโลก ทีภ่ าคใตของไทยทีเ่ ปนแหลงขุดและถลุงแรดบี กุ แตใน
อดี ต บริ ษั ทถลุ งแร ต างชาติ กลั บนําผลพลอยได มหาศาล
ที่ เกิ ดขึ้ นนี้ ออกต างประเทศในรู ปกากแร ที่ ไม มี มู ลค าใดๆ
ทําใหไทยสูญเสียผลประโยชนอยางมากจากคาภาษีภาคหลวง
นีค่ อื ความไมรทู นั ของความกาวหนาทางวิทยาศาสตร มีแคคน
ในบริษทั นัน้ เพียงไมกคี่ นเทานัน้ ทีท่ ราบเรือ่ งนี้
.... หลังจากทีค่ วามจริงปรากฏวา แรแทนทาลัม มีมลู
คาซื้อขายกันในตลาด รัฐจึงมีการจัดเก็บภาษีการสงออกและ
จัดระบบควบคุมดูแล ทําใหคุณคาของขี้ ตะกรันก็กลายเปน
ที่เลื่องลือของประชาชนในพื้นที่ สถานที่ใดในอดีตที่ไดรับ
การถมหรือทิง้ ขีต้ ะกรันหรือเดิมเคยเปนทีถ่ ลุงแร จะมีประชาชน
จํานวนมากเขาไปขุดหา ถนนหนทางที่ สาธารณะถูกขุดจน
เปนหลุมบอ ถนนบางสายทรุดลงเนื่องจากมีผูลักลอบขุดจน
เปนอุโมงคกลวง บานเรือนบางหลังทีแ่ ตกอ นมีการนําตะกรัน
มาถมแทนหินแทนดินก็ถกู ขุดชนิดบานใครบานมัน จนสราง
ความร่ํารวยมหาศาลใหเจาบานเลยทีเดียว มีพอคาตั้งโตะรับ
ซือ้ ถึงที่ ราคาตะกรันก็พงุ สูงขึน้ ๆ บางก็ทาํ การการกักตุนเพือ่ รอ
ใหราคาพุง สูงขึ้นไปอีก พอคาทีเ่ คยรับซือ้ แรดบี ุก ก็หันมารับ
ซือ้ ตะกรันดวย จนวงการแรดบี กุ ทีซ่ บเซากลับคึกคักขึน้ ถนัดตา
..........ป ๒๕๒๙โรงงานไทยแลนดแทนทาลัม ไดอบุ ตั ิ
ขึน้ จากกลุม ทุนตางชาติ รวมกับทุนทองถิน่ เพือ่ ทําการผลิตแร
แทนทาลัมในจังหวัดภูเก็ต ดวยการสนับสนุนดานเงินทุนจาก
รัฐบาลพลเอกเปรมในสมัยนัน้ ระหวางการดําเนินการกอสราง
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และจวนจะแลวเสร็จไดเกิดกระแสขาวสะพัดไปทัว่ เกาะภูเก็ต
เกี่ยวกับผลกระทบอันอาจเกิดจากสารกัมมันตรังสีที่จะมีขึ้น
จากกระบวนการถลุงแรแทนทาลัม เหตุการณ ถูกผูกโยงไปกับ
ขาวโรงไฟฟานิวเคลียรเชอรโนบิลในรัสเซีย เกิดการรั่ว และ
โรงงานยูเนียนคารไบด ในอินเดียระเบิด สงผลกระทบกับชีวติ คน
และสิง่ แวดลอมเปนวงกวาง นับเปนตัวปลุกเราใหชาวภูเก็ตตืน่ ตัว
และกลั วภั ยอั นตรายที่ จะเกิ ดขึ้ น เพราะภู เก็ ตในยุ คนั้ นเริ่ ม
เปลี่ ยนผ านจากเมื องอุ ตสาหกรรมเหมื องแร มาเป นเมื อง
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วแลว และกําลังเติบโต
....แมจะไดรับการชี้แจงจากผูประกอบการบาง แตก็
ไมใหนา้ํ หนักความสําคัญกับปญหานี้ มีการจัดตัง้ มวลชนของ
นักศึกษาและนักวิชาการที่ไดศึกษาผลกระทบ มีการประชุม
แกนนํากลุมชาวบานหลายสาขาอาชีพเพื่ อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการจัดเวทีปราศรัยตามจุดสําคัญๆ เพือ่ ใหประชาชน
ตระหนักและรวมกันคัดคานโครงการนี้
.........กระแสการตอตานยิง่ หนักหนวงขึน้ เมือ่ ยังไมได
รั บคํายื นยั นใดๆจากรั ฐบาล เพราะรั ฐบาลเองก็ ไม สามารถ
ใหความมั่นใจไดวาจะปลอดภัย ฝายนายทุนเจาของโรงงาน
ก็มกี ารกลาวดูแคลนชาวบาน แผนผาประทวงถูกจัดทําขึน้ ผืน
แลวผืนเลาเพื่อติดตั้งตามถนนหนทางและที่สาธารณะตางๆ
คําอธิบายจากผูเ กีย่ วของไมวา จะเปนฝายรัฐบาลหรือฝายโรงงาน
ไมมคี วามหมายอีกตอไป เหลือเพียงคําสัง่ ใหยกเลิกโครงการ
เพียงอยางเดียวเทานัน้
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......... เชาวันจันทรที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๒๙ ประชาชน
รวมตัวกันเรือนแสน รานคาทั้งหลายตางพากันปด ตลาดสด
ไมมีการจําหนายสินคา นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย และ
ชาวบานทุกสาขาอาชีพ พากันปดบานเพื่อมารวมแสดงพลัง
พรอมชูปา ยตอตาน และเดินทางไปสมทบกันทีศ่ าลาประชาคม
จังหวัดภูเก็ต เพือ่ รับฟงคําชีแ้ จงจากรัฐมนตรีอตุ สาหกรรม จิรายุ
อิศรางกูล ณ.อยุ ธยา มวลชนกระจายเปนหลายสวน ทั้ งใน
เมืองและนอกเมือง ประกอบกับเปนชวงหาเสียงเลือกตัง้ ทีผ่ สู มัคร
สส.มีการปราศรัยและบางคนมีแผนทีจ่ ะหาประโยชนจากการ
ยกเลิกโครงการนีด้ ว ย บางกลุม ก็ไปรอรับทาน รมต.ทีส่ นามบิน
...........ขบวนรถบรรทุกขนคนเขามาจากตางอําเภอคัน
แลวคันเลา มีการปราศัยผานเครือ่ งประกาศ มีการรองเพลงปลุกใจ
บางก็วา มีคนจังหวัดใกลเคียงมาหนุนชวย เวลาผานไปเนิน่ นาน
ดวยอากาศทีร่ อ น และหลายคนเริม่ หิว เริม่ มีอารมณโกรธแคน
ขาวลือตางๆมากมายจนสับสน ขาววารมต.โดนรุมทํารายเมือ่
แวะลงระหวางทาง เพื่อกราบไหวอนุสาวรียทาวเทพฯ บางก็
ว าเหตุ เกิ ดที่ สนามบิ นจากกลุ มที่ หามโลงศพไปรอรั บ ข าว
รมต.จะไมยอมเขามาพบปะชีแ้ จงตามนัดไดสะพัดไปพรอม ๆ
กับความผิดหวังของผูชุมนุม หินหลายกอนถูกเก็บเอาขางๆ
ศาลาประชาคม เพื่ อขวางทําลายสถานที่ นี้ เสีย ไมมีใครคุม
ฝูงชนไดอีกแลว แกนนําหลายคนเริ่มเผนหนีดวยไมสามารถ
คุมได แตมอี กี หลายคนเริม่ เรารอน บางกลุม ยกกําลังไปโรงแรม
ในตั วจั ง หวั ดเพราะมี ข า วรมต.จะเข า พั ก ที่ นั่ น เจ าหน า ที่
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ตํารวจต องทํางานอย างหนั กมี การตรึ งกําลังภายในโรงแรม
แหงนั้น
.............ข า วรมต.ถู ก ป ดเป นความลั บ ไม มี ใ คร
สามารถชี้ แจงไดวาอยู ที่ ไหนอยางไรแตก็ปล อยขาวออกมา
ตาง ๆนาๆ ผูช มุ นุมตางโหรอ งเรียกหาผูเ กีย่ วของ มือหนังสติก๊
ทํางานอย างใจเย็ น เป าหมายคื อหน าต างโรงแรมแต ละชั้ น
อย างแม นยํา สั กครู มี เจ าหน าที่ ตํารวจหลายนายถื อป นยาว
บางมีปนพกบาง เดินออกทางดานหนาโรงแรมเพื่อบีบขับไล
ฝูงชนที่ ยังยืนออกันเปนจํานวนมาก เสียงโหไลจากในกลุ ม
ดังออกไป และพยายามที่จะขอเขาพบรมต.ที่หลายคนเชื่อวา
อยูภายในโรงแรมนั้นใหได เสียงปนของตํารวจนายหนึ่งถูก
ยิ งขึ้ นฟ าหนึ่ งนั ด ก อนที่ จะเกิดจลาจลใหญ และสร างความ
บอบช้าํ ใหภเู ก็ต
......กระจกโรงแรมถู กทุ บทิ้ งกระจายข า วของถู ก
รือ้ ทิง้ บางคนฉวยโอกาสขโมยของ ฝูงชนบางคนบุกเขาไปใน
โรงแรมรื้ อทํ า ลายทรั พ ย สิ นทุ ก อย า ง ผู เกี่ ย วข องทุ ก คน
ประเมินเหตุการณผดิ พลาด รถยนตหลายคัน รวมทัง้ รถตํารวจ
ถู กพลิ กหงายท อง ถั งน้ํา มั นถู กทุ บจนแตก ตามด วยจุ ดไฟ
เผาทําลาย รถบัสคันใหญถูกโยกไปมาใหหงาย แมไมสําเร็จ
แตกไ็ มรอดจากการถูกเผา สถานการณรนุ แรงขึน้ ใครบางคน
บนตึ ก ข า งๆโรงแรมยื นบั นทึ ก เหตุ การณ ด วยกล องวี ดิ โอ
ผูช มุ นุมตะโกนดาไลและขวางปาขึน้ ไป
๒๓๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๘ > สารพิ ษ รอบตั ว เรา

......... กลุ มชนกระจายเข าทําลายทรั พย สิ นของรั ฐ
ป อมตํา รวจ, สั ญญาณไฟตรงสี่ แยกหลายแห ง โดนทุ บทิ้ ง
บางกลุม ก็เขาขวางปาหนาบานพักคหบดีจงั หวัดหรือบานนายทุน
ทองถิ่ นที่ มีขาววามีสวนรวมกับโรงงานแหงนี้ ขาวโรงงาน
แทนทาลั มที่ อยู หางออกไปก็กําลั งถู กอี กลุ มหนึ่ งเผาทําลาย
หลายคนไดขา วรีบบึง่ ไปสมทบดวยทันที
.........โรงงานไทยแลนดแทนทาลัม ทีต่ งั้ ตระหงานรอ
เวลาเปด มีควันดําพวยพุง กลุม ชนหลายคนเขาทําลายทรัพยสนิ
และไมวายมีคนฉวยโอกาสขโมยทรัพยสินออกไปดวย ถนน
ทางเขาถูกปดกั้ นดวยกิ่ งไมและยางรถยนตเปนระยะๆ “เฮย
นักขาวๆ” สิ้นเสียงรองฝูงชนกลุมหนึ่งก็กรูเขาจะทํารายชาย
คนหนึ่ งที่ สะพายกลอง เขาวิ่ งหนีตายเข าไปในปาที่ มีน้ําขัง
ขางทาง โดยไมทราบชะตากรรม กลุม ชนเขามาเพิม่ เติมทวีจาํ นวน
ขึ้ นในเย็ นวั นนั้ น หลายคนเป นแค นั กสั งเกตการณ ตกค่ํา
เจาหนาที่เริ่มคุมสถานการณไดแลวมีการเรียกกําลังเสริมจาก
กองทัพภาค ๔ เพือ่ รับมือกับฝูงชน
.....หลังเหตุรา ยในคืนนัน้ แกนนําบางคนตองหลบหนี
ผู ก อเหตุ หลายรายต องซ อนตั ว บ างก็ มอบตั วกั บเจ าหน าที่
หลักฐานจากวีดิโอมัดตัวผูกระทําผิด นักการเมืองบางคนได
ถึ งฝ งฝ น แต บางคนกลั บตกต่ํ า สุ ดๆ หลายคนในประเทศ
ประณามคนภูเก็ต นักวิชาการบางคนสรุปเหตุการณวาเปน
แผนทําลายของสิ งค โปร ผู มี อํานาจบางคนในประเทศโยง
เหตุ การณ นี้ ให เกี่ ยวกั บ ขจก.และ ผกค.ได อย างทุ เรศที่ สุ ด
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เมือ่ ใดทีอ่ า งวาเพือ่ ประโยชนของคนสวนใหญในประเทศ แลก
กั บ การต องสู ญเสี ย ทรั พ ยากรธรรมชาติ เหตุ ก ารณ เดิ ม ๆ
ก็ประทุขนึ้ มาครัง้ แลวครัง้ เลาโดยไมมที ที า วาจะจบลงเมือ่ ใด .
.......ตั้งแตยุคอดีตหลายรอยปจวบจนปจจุบัน ภูเก็ต
ยังคงเปนมุกเม็ดงาม เปนทีต่ ักตวงผลประโยชนอนั โอชะของ
ผูป กครอง แมรปู แบบจะเปลีย่ นไปบางจนใครหลายคนไมอาจ
มองเห็นแตผลลัพธจะปรากฏในตอนทายทุกที.
........บั นทึ กด วยมุ มมองส วนตั วของข าพเจ า
ผูไ ดอยูร ว มในเหตุการณครัง้ นัน้ .......

เหตุการณจลาจลแทนทาลัม

จากwww.kpi.ac.th/wiki/index.php/เหตุ ก ารณ จ ลาจล
แทนทาลัม คนไดเมือ่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ผูเ รียบเรียง ชาติชาย มุกสง
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ประจํา บทความ รองศาสตราจารย น รนิ ติ
เศรษฐบุตร และ รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต

เหตุการณจลาจลแทนทาลัมในวันที่ ๒๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๒๙
เหตุจลาจลกรณีประทวงและเผาโรงงานแทนทาลัม
ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตในวันที่ ๒๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๒๙ นับเปนการ
จลาจลครัง้ ใหญทสี่ ดุ ทีเ่ กิดนอกเมืองหลวง และเปนกลายเปนจุด
เปลีย่ นสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจากการพึง่ รายไดจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแรมาสูอ ตุ สาหกรรมการทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ
มากในปจจุบนั เหมืองแรรากฐานเศรษฐกิจภูเก็ตในอดีต
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ตัง้ แตสมัยโบราณมาแรดบี กุ เปนทรัพยากรสําคัญทีส่ ราง
รายไดหลักใหกบั ภูเก็ตมาตลอด และเปนเหตุทําใหทั้งรัฐไทย
และชาวตางชาติตา งเขามาแสวงหาและแยงชิงผลประโยชนมหาศาล
จากแรธาตุในภูเก็ต ในขณะทีค่ นทองถิน่ กลับไดรบั ผลประโยชน
นอยมากแตตองรับภาระทางสั งคมและวัฒนธรรมที่ เกิดขึ้ น
จากคนภายนอกเสมอมา โดยกิจการเหมืองแรตั้งแตสมัยตน
รัตนโกสินทรไดตก อยูภ ายใตการควบคุมของชาวจีนเชือ้ สาย
ตางๆภายใตระบบเจาภาษีนายอากรจนสามารถสรางฐานอํานาจ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองใหกับชาวจีนหลายตระกูลดวยกัน
แตการทําเหมืองแรดบี กุ สมัยกอนทีท่ าํ ดวยแรงงานคนงานชาวจีน
เปนหลักกอนจะเปลีย่ นมาเปนการใชเครือ่ งจักรในยุคทีฝ่ รัง่ เขา
มาและกลายเปนสัมปทานใหกบั ตระกูลเศรษฐีเกาและนายทุน
รวมทัง้ นายหนาของบริษัทฝรั่งในยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทีม่ คี นนอกเขามาตักตวงผ ลประโยชนจากแรโดยชาวบานเจาของ
พืน้ ทีแ่ ทบไมไดผลประโยชนอะไรตอบแทนนอกจากขุมเหมืองที่
ทําลายหนาดินและขีต้ ะกรันแรทกี่ ระจายอยูท วั่ เกาะ
แต ขี้ ตะกรั นแร ที่ ถู กมองว าไร ค าและถู กหั กค าไม
บริสทุ ธิข์ องแรเวลานําไปขายใหกบั โรงงานถลุงแร ทัง้ ทีส่ ง ไป
ถลุงยังตางประเทศหรือในขณะเมื่อมีโรงงานถลุงแรแหงเดียว
ของเกาะภูเก็ตคือโรงงานไทยซารโกทอี่ า วมะขามเมือ่ ป ๒๕๐๖
แลวก็ตาม ความลับข องขีต้ ะกรันแรทถี่ กู ปกปดมานานโดยผูก มุ
กิจการถลุงแรก็คือขี้ตะกรันแรเหลานั้นมีแรแทนทาลัมปะปน
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อยู ด วยและมี มู ลค ามหาศาลซ อนอยู โดยที่ นายเหมื องและ
ผูท าํ เหมืองแรมาหลายชัว่ คนไมลว งรู
แมวา มีนกั วิชาการทางดานธรณีวทิ ยาของไทยบางคน
ทีท่ ราบวาพืน้ ดินภาคใตมแี รแทนทาไลตในรูปของแทนทาลัม
เพนต็อกไซดปะปนอยูก บั แรดบี กุ ตัง้ แตป ๒๔๙๗ แลวก็ตาม
แตเผอิญชวงนั้ นราคาแทนทาลัมเพนต็ อกไซดยั งไมสู งมาก
และไมใชแหลงแรแทนทาไลตโดดๆ เหมือนเชนบางประเทศ
ในยุโรป การใหความสําคัญในทางพาณิชยกเ็ ลยไมปรากฏชัด
คงมี เพี ยงการบั นทึ กทางด านวิ ชาการไว เท านั้ นว า ดี บุ กใน
ประเทศไทยจะประกอบดวยดีบุกบริสุทธิ์ ๗๓.๔ เปอรเซ็นต
แทนทาลัมเพนต็อกไซด ๑.๑ เปอรเซ็นต เหล็ก ๐.๕ เปอรเซ็นต
นอกนั้ นเป นมลทิ นอื่ นๆ มี การประมาณการว าแทนทาลั ม
ชนิ ดที่ เกิ ดขึ้ นในแหล งแร ดี บุ กของไทยนี้ มี ปริ มาณเนื้ อแร
แทนทาลัมถึง ๑๖ลานปอนด ซึง่ มากทีส่ ดุ ในโลกประมาณรอยละ
๒๗ ของแทนทาลั มในโลก [๑] นั บเป นแร ปริ มาณมหาศาล
ทีก่ ลายเปนทีต่ อ งการของนายทุนหลายกลุม
ความสํ า คั ญ ของแทนทาลั ม มาได รั บ ความสนใจ
มากขึน้ เมือ่ ราคาของแรธาตุชนิดนีพ้ งุ สูงขึน้ ตัง้ แตปพ .ศ. ๒๕๑๗
เปนตนมาจากการพั ฒนาขึ้ นของอุ ตสาหกรรมคอมพิ วเตอร
ที่ ต องการแทนทาลั มมาทําเป นชิ้ นส วนของ “ไมโครชิ พ ”
อันเปนเทคโนโลยีใหมในการทําเปนชิพแทนทาลัมคาพาซิเตอร
(Capacitor) นอกจากนี้แทนทาลัมรวมกับคารบอนจะไดแทน
ทาลั มคาร ไบด ที่ แข็ ง จนสามารถใช เป นเครื่ องมื อตั ดเจาะ
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เหล็กกลาได ธาตุตวั นีย้ งั ถูกนําไปใชทาํ ชิน้ สวนอุปกรณการบิน
อวกาศ เครือ่ งบิน ขีปนาวุธและเตาอุปกรณปรมาณู[๒] ทีก่ ําลัง
เติบโตอยูข ณะนัน้ ทําใหราคาแทนทาลัมในตลาดโลกขยับสูง
ขึน้ อยางมากจากความตองการทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกลาว ในป ๒๕๑๗
เรือ่ ยมาจนถึงป ๒๕๒๐ราคาแทนทาลัม สูงตอไปเรือ่ ย ๆ คือใน
ป ๒๕๑๙ อยูใ นระดับราคาปอนดละ ๒๕ เหรียญสหรัฐ แลว
ก็ขนึ้ เปนเกือบ ๓๐เหรียญในป ๒๕๒๐ซึง่ ในชวงนีเ้ องทีต่ ะกรัน
โบราณบนเกาะภูเก็ตที่ ถูกทอดทิ้ งนับเปนรอยๆ ป เริ่ มมีคา
ขึ้ นมาทั นตาเห็ น จนเกิ ดธุ รกิ จรั บซื้ อขี้ ตะกรั นเพื่ อถลุ งเอา
แทนทาลัมสงขายตางประเทศสรางความร่าํ รวยใหกบั ชาวภูเก็ต
หลายคน[๓] จนทําใหขมุ ทรัพยนไี้ ดรบั ความสนใจจากนักธุรกิจ
ใหญ ที่ จะสร า งโรงงานผลิ ต แทนทาลั ม ขึ้ นเพื่ อเก็ บ เกี่ ย ว
ผลประโยชนนี้ เพือ่ ลดการผูกขาดการเก็บเกีย่ วผลประโยชนทเี่ คย
อยู ในมือของบริษัทถลุงแรเพียงแหงเดียวที่เก็บความลับเอา
เปรียบชาวภูเก็ตมาโดยตลอด
บริ ษั ท ไทยแลนด แทนทาลั ม จึ ง อุ บั ติ ขึ้ นจากกลุ ม
ทุนตางชาติ รวมกับทุนทองถิน่ เพือ่ ทําการผลิตแรแทนทาลัมใน
จังหวัดภูเก็ตไดรบั การสงเสริมการลงทุนตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๒๔
และไดรับใบอนุญาตใหสรางโรงงานตั้งแตป ๒๕๒๖ โดยมี
กําหนดเปดดําเนินการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ นับเปน
การก อ ตั้ งบริ ษั ท ผลิ ต แทนทาลั ม ขึ้ นแห ง แรกในเอเชี ย
ซึ่งตอนแรกประชาชนไมทราบวาเปนโรงงานอะไรจึงไมได
ประทวงตัง้ แตเริม่ สราง แตหลังจากนักอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมได
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มาลงพืน้ ทีช่ แี้ จงใหขอ มูลกับชาวบานตัง้ แตตน ป ๒๕๒๙ จึงเกิด
ความหวาดวิตกของคนภูเก็ตทีโ่ รงงานอาจกอใหเกิดมลพิษกับ
สิ่งแวดลอม จนกออันตรายตอชีวิตและสุขภาพจนอาจ “ตาย
ผอนสง” และทีส่ าํ คัญคือผลกระทบตอการทองเทีย่ วเพราะภูเก็ต
เปนเมืองแหงการทองเทีย่ วที่สําคัญ[๔] ระหวางการดําเนินการ
กอสรางและจวนจะแลวเสร็จไดเกิดกระแสขาวสะพัดไปทั่ว
เกาะภูเก็ต เกี่ยวกับผลกระทบอันอาจเกิดจากสารกัมมันตรังสี
ที่ จะมี ขึ้ นจากกระบวนการถลุงแร แทนทาลัม เหตุการณ ถูก
ผูกโยงไปกับขาวโรงไฟฟานิวเคลียรเชอรโนบิลในรัสเซีย เกิด
การรั่ว และโรงงานยูเนียนคารไบด ในอินเดียระเบิด สงผล
กระทบกับชีวิตคนและสิ่ งแวดล อมเปนวงกว าง นั บเปนตัว
ปลุกเราใหชาวภูเก็ตตืน่ ตัวและกลัวภัยอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้
เคาความขัดแยงจากการตัง้ โรงงานแทนทาลัม
ตัง้ แตตน ป ๒๕๒๙ ขบวนการตอตานการเปดโรงงาน
แทนทาลัม มีการจัดตั้งมวลชนของนักศึกษาและนักวิชาการ
ทีไ่ ดศกึ ษาผลกระทบ มีการประชุมแกนนํากลุม ชาวบานหลาย
สาขาอาชีพเพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการจัดเวทีปราศรัย
ตามจุดสําคัญๆ เพือ่ ใหประชาชนตระหนักและรวมกันคัดคาน
โครงการนี้ แมจะไดรับการชีแ้ จงจากผูป ระกอบการบาง แตก็
ไม ให น้ํา หนั กความสําคั ญกั บป ญหานี้ มากนั ก ฝ ายนายทุ น
เจ าของโรงงานก็ มี การกล าวดู แคลนชาวบ านขณะเดี ยวกั น
รัฐบาลเองก็ไมสามารถใหความมั่นใจดานความปลอดภัยกับ
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ชาวบานไดกระแสการตอตานจึงยิ่งหนักหนวงขึน้ เมื่อแผนผา
และโปสเตอรประทวงถูกจัดทําขึน้ เพือ่ ติดตัง้ ตามถนนหนทางและ
ทีส่ าธารณะตางๆ ทัว่ ทัง้ เมือง คําอธิบายจากผูเ กีย่ วของไมวา จะ
เปนฝายรัฐบาลหรือฝายโรงงานไมมคี วามหมายอีกตอไป เหลือ
เพียงคําสัง่ ใหยกเลิกโครงการเพียงอยางเดียวเทานัน้
หลังจากประชาชนเกิดการตืน่ ตัวตอภัยจากโรงงานกัน
ทั่ วทั้ งเกาะ ทําให ฝ ายปกครองก็ ต องออกมาแสดงบทบาท
โดยเมือ่ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๙ กํานันผูใ หญบา นจากทุกตําบล
ประมาณ ๒๐๐ คน นําโดยนายอมร อนันตชัย รองผูว า ราชการ
จังหวัดภูเก็ตเดินทางไปยังโรงงานถลุงแรแทนทาลัม หมูที่ ๖
ต.รัษฎา ถ.เทพกระษัตรี อ.เมืองภูเก็ต หางจากตัวเมือง๑กิโลเมตร
เพือ่ ศึกษาและพิสจู นขอ เท็จจริงทีม่ ขี า ววาโรงงานนีอ้ าจกอใหเกิด
มลพิษแกประชาชนชาวภูเก็ตอยางรายแรง และมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว เจาหนาทีไ่ ดเปดโรงงานใหชมอยาง
ทัว่ ถึง นายธรรมเรศน สุวรรณภาณุ ผูจ ดั การฝายบริหารและบุคคล
นายเยีย๊ บ ซุน อัน กรรมการผูจ ดั การ และนายอาทร ตองวัฒนา
ประธานสภาจังหวัดภูเก็ต และกรรมการบริษทั ไดชแี้ จงตอบรรดา
กํานัน ผูใ หญบา น วา บริษทั มีความมัน่ ใจสูงตอมาตรฐานของ
โรงงานและระบบการควบคุมการปฏิบตั งิ านวามีความปลอดภัย
ขอใหประชาชนหยุดวิตกกังวลอยาหลงเชื่อตามกระแสขาว
ทีเ่ กิดขึน้ แตความเลือ่ นไหวคัดคานก็หายุตไิ ม
ความเคลือ่ นไหวเพือ่ คัดคานการเปดโรงงงานมีความ
ชัดเจนขึน้ เมือ่ เกิดการนัดรวมตัวกันครัง้ แรกในวันที่ ๑ มิถนุ ายน
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๒๕๒๙เมือ่ เวลา๑๒.๐๐น.กลุม นักศึกษา๒๔สถาบัน และกลุม
ชมรมอนุรกั ษ ๑๕สถาบันไดเปนแกนนําประชาชนจังหวัดภูเก็ต
ทัง้ ๓ อําเภอทัว่ ทุกตําบลเดินขบวนมารวมกันทีบ่ ริเวณตัวเมือง
ภูเก็ตมุ งหนาไปยังบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อําเภอ
เมือง แสดงประชามติคดั คานการเปดโรงงานถลุงแรแทนทาลัม
ขบวนประชาชนทัง้ หมดประมาณ ๖๐,๐๐๐ คนไดแหปา ยโจมตี
ผูบ ริหารระดับจังหวัดและรัฐบาลทีอ่ นุญาตใหเปดโรงงานแหงนี้
จนกระทัง่ เวลา ๑๖.๐๐น. ผูช มุ นุมทัง้ หมดไดรวมตัวกันหนาเวที
อเนกประสงคสวนสาธารณะสะพานหิน โดยมีนายสุรพล สุดารา
ประธานชมรมสิง่ แวดลอมสยามและตัวแทนนักศึกษา ประชาชน
กลาวปราศรัย นายสุรพล กลาววาชาวภูเก็ตจะขอคัดคานไมให
รัฐบาลอนุญาตใหปด โรงงานแหงนีเ้ พราะมีผลกระทบตอชีวติ
คนแนนอนโดยไมตอ งรอพิสจู น และขัน้ ตอนการดําเนินการของ
โรงงานมีเงือ่ นงํามาโดยตลอด นายสุรพลกลาววา “ผมจะยืนหยัด
อยูกับประชาชนชาวภูเก็ตทุกคน ถารัฐบาลยังดื้อรั้นที่จะออก
ใบอนุญาตประกอบการใหโรงงานแหงนีใ้ นเดือนสิงหาคมแลว
เราจะพบกันในลักษณะนีอ้ กี ครัง้ หนึง่ ทีบ่ ริเวณหนาโรงงาน”[๕]
โดยมีรายงานวากอนหนาการชุมนุมครัง้ นี้ นักศึกษาจาก ๒๔
สถาบันไดรณรงคตอ ตานการเปดโรงงานถลุงแรและจัดหนวยไป
ปราศรัยตามชุมชนตางๆ ไปทั่วเกาะภูเก็ต เพื่อทําความเขาใจ
กับประชาชนถึงผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอมหากมีการ
เปดโรงงานขึน้
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จากการชุมนุมแสดงพลังครัง้ แรกซึง่ เปนการชุมนุมคน
ที่ ยิ่ งใหญ อย างไม เคยปรากฏมาก อน แม ในเทศกาลกิ นเจที่
ลื อลั่ นของภู เก็ ตก็ ตาม ทั้ งยั งแสดงให เห็ นถึ งกลุ มพลั งที่ มี
ศักยภาพมากของกลุมตลาดสดกับกลุมบางเหนียว ที่ไดรวม
กันจัดกับกลุมประสานงานฯ กลุม ๒๔ สถาบัน ดูเหมือนวา
แนวรวมของกลุมคัดคานจะขยายตัวกวางขวางขึ้น การนําที่
เคยเปนเอกภาพก็เริ่มเขาสูจุดที่ไรการจัดตั้ง จึงกลายเปนชอง
วางที่นกั การเมืองทีล่ งสมัครสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรบางคน
พยายามแทรกตัวเขามาดวยความหวังวาจะไดคะแนนเสียงจาก
ประชาชนจากการเคลือ่ นไหวครัง้ นี้ หลังการชุมนุมสองวันคือ
วันที่ ๓ มิถนุ ายน๒๕๒๙นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม ไดนําเรือ่ งการคัดคาน
โรงงานแทนทาลัมเขาสูก ารประชุมพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่
ประชุมรับทราบ คณะรัฐมนตรีไดตงั้ คณะกรรมการศึกษาปญหา
ใหนายจิรายุเปนประธานกรรมการ แตกไ็ มไดออกมาตรการใด
ทีช่ ดั เจน
ขณะทีใ่ นจังหวัดภูเก็ตความเคลือ่ นไหวก็เขมขนขึน้ เรือ่ ยๆ
ในวันที่ ๖ มิถนุ ายน สภาจังหวัดภูเก็ตไดประชุมดวนเพือ่ พิจารณา
ญั ตติ ด ว นเสนอให เพิ ก ถอนใบอนุ ญาตประกอบการของ
โรงงานแทนทาลัมตามมติของประชาชนชาวภูเก็ตเมือ่ วันที่ ๑
ทีผ่ า นมา ผลการประชุมมีมติใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
โรงงานแทนทาลัม แมวา ประธานสภาจังหวัดและสมาชิกอีก ๒
คนจะเปนหุนสวนของบริษัทแตก็ไดแถลงวาจะถอนหุนคืน
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และจะยืนอยูข า งประชาชนทีไ่ มตอ งการโรงงานทีอ่ าจกอมลพิษ
เชนเดียวกับสภาเทศบาลเมืองภูเก็ตลงมติรว มกับประชาชนคัดคาน
การเป ดโรงงานแทนทาลั มในอี กสองวั นต อมา ในวั นที่ ๗
มิถนุ ายนทางกลุม ประสานงานเพือ่ ตอตานมลพิษจังหวัดภูเก็ต
มีมติใหปด โรงงานโดยไมฟง คําชีแ้ จงใดและใหรฐั บาลตอบภายใน
วันที่ ๒ กรกฎาคม ก็ยงิ่ ทําใหเหตุการณตงึ เครียดขึน้ อีก
การชุมนุมเพือ่ แสดงพลังคัดคานเกิดขึน้ ตามเขตชุมชน
ตางๆ ทัว่ ภูเก็ต อาทิ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๒๙ ชาวจังหวัด
ภูเก็ตโดยเฉพาะผูป ระกอบการทองเทีย่ ว ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน
รวมตัวชุมนุมกันทีห่ าดปาตอง คัดคานการเปดโรงงานแทนทาลัม
การประชุมไดเปดให ผู เขารวมโจมตีการทํางานของรัฐบาล
และขาราชการทีอ่ นุญาตใหมกี ารเปดโรงงานอันเปนการทําลาย
สิ่งแวดลอม และสงผลตอการทองเที่ยวจนอาจทําใหไมมีคน
มาเทีย่ วได[๖] และในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน สมาคมพอคาภูเก็ตและ
หอการคาจังหวัดภูเก็ตไดยนื่ หนังสือตอ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท
รั กษาการนายกรั ฐมนตรี ใหพิ จารณาประชามติ ชาวภูเก็ ตที่
คัดคานการเปดโรงงาน
ตอมาในวันที่๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๙ นายจิรายุ และ
นายปราโมทย สุขุม รักษาการรองโฆษกประจําสํานักนายก
รัฐมนตรีรว มกันแถลงทีท่ าํ เนียบรัฐบาลวา พล.อ.เปรม ไดมบี ญั ชา
ใหชี้ แจงถึงกรณีนี้ใหเขาใจอยางชัดเจนถึงการพิจารณาของ
รัฐบาลและอยาใหบานปลาย ขอใหเนนถึงความคิดเห็นและ
ความรูสึกของชาวภูเก็ตรวมทั้ง ผลกระทบทางดานสังคมตอ
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การตั้งโรงงานดวย และวากระทรวงอุตสาหกรรมจะตั้งคณะ
กรรมการทีเ่ ปนกลางหาขอมูลอยางรอบดานและจะกระทําอยาง
เปดเผย โดยนายจิรายุ จะใหคําตอบแกชาวภูเก็ตในวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๒๙ วันเดียวกันบรรดากํานัน ผูใ หญบา น จาก
กลุม ธุรกิจปาตองและชาวภูเก็ตประมาณ ๒,๐๐๐คน เดินขบวน
เขาพบ นายสนอง รอดโพธิท์ อง ใหยบั ยัง้ การนําเขากรดกัดแกว
ของโรงงานแทนทาลั มและยั บยั้ งไม ให มี การเป ดโรงงาน
นอกจากนีต้ ัวแทนกํานันผูใหญบา นยังปฏิเสธคําเชิญไปเจรจา
กันทีก่ รุงเทพฯ อีกดวย
จนกระทั่ งเมื่ อวั น ที่ ๒๐ มิ ถุ นายน นายสนอง
รอดโพธิ์ทอง ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต ไดออกหนังสือผาน
สื่อมวลชนเชิญประชาชนใหไปรวมอภิปรายและแสดงความ
คิ ดเห็ นเกี่ ย วกั บ ป ญหาโรงงานถลุ งแร แทนทาลั ม ที่ ศาลา
ประชาคมรวมกับนายจิรายุ เวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน
๒๕๒๙ ซึง่ จะเดินทางมารับฟงปญหาของประชาชนดวยตนเอง
ทําใหประชาชนตางคาดหวังทีจ่ ะไดพบและเสนอปญหาของตน
ตอรัฐมนตรีผรู บั ผิดชอบคนนี้
การลุกฮือของฝูงชนกับเหตุการณจลาจล
เมือ่ ขาววานายจิรายุจะเดินทางมารับฟงปญหาแพรออกไป
ตัง้ แตวนั ที่ ๒๒ ชาวภูเก็ตไดเตรียมการใหการตอนรับนายจิรายุ
กับคณะที่จะเดินทางมาตรวจสอบขอเท็จจริงไดเตรียมขบวน
ตอนรับ และเตรียมคณะผูเ จรจาใหยนื ยันปดโรงงานสถานเดียว
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และรานคาเตรียมปดทัง้ จังหวัดในวันรุง ขึน้ เชาวันที่ ๒๓ นาย
จิรายุเดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดภูเก็ตเวลาประมาณ๘.๔๕น.
มีขบวนขาราชการพอคาประชาชนนําโดยผูว าราชการจังหวัด
นายสนอง รอดโพธิ์ ทองไปให การต อนรั บ ขณะเดี ยวกั น
ประชาชนฝายคัดคานประมาณ ๖๐๐ คนก็ไดเดินทางมาตอนรับ
เชนกันและไดแสดงอาการโหขนึ้ ทันทีทนี่ ายจิรายุไปถึง พรอม
กันนั้นผูประทวงในกลุมของผูสมัคร สส.เบอร ๖ นายเรวุฒิ
จินดาพลยังไดแหโลงศพประธานบริษทั ไทยแลนดแทนทาลัมฯ
มาดวย หลังจากนัน้ นายจิรายุไดเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย
ทาวเทพสตรีทาวศรีสุนทรระหวางทางเขาเมืองภูเก็ตในเวลา
ประมาณ๙.๑๕น.ปรากฏวามีประชาชนมาชุมนุมอยูร าว๓พันคน
ไดโหรอ งแสดงความไมพอใจตอนรับ และเมือ่ เดินเขาไปสักการะ
อนุ สาวรี ย ก็ มี ฝู งชนเข ามาห อมล อมจนเกิ ดความวุ นวายขึ้ น
และมีฝงู ชนเขามาทุบรถยนตทนี่ ายจิรายุนงั่ มาและมีบางสวนนอน
ขวางทางไมใหรถเคลือ่ นไปไดผวู า ราชการจังหวัดตองขอรอง
จึงเดินทางตอไปได โดยนายจิรายุมกี าํ หนดการไปพบและชีแ้ จง
กั บประชาชนที่ รออยู ประมาณ ๖๐,๐๐๐ คนที่ ชุ มนุ มอยู ที่
ศาลาประชาคมเวลา ๙.๓๐ น. แตเนื่องจากความวุนวายของ
สถานการณและการสกัดกั้นของประชาชน ทําใหนายจิรายุ
นั่ งรถดูรอบๆและเขาพักในโรงงแรมภูเก็ตเมอรลินที่ เตรียม
เอาไวล วงหน าแล วและตั ดสินใจยุ ติกําหนดการเดิ นทางไป
พบประชาชนที่ ศาลาประชาคมตามที่ สั ญญาไว และออก
เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตไปในเวลาประมาณ ๑๑.๐๐น. [๗]
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ในขณะที่ ผู ชุ มนุ ม ที่ รอพบนายจิ รายุ อยู ท ามกลาง
อากาศร อนจั ดเริ่ มแสดงความไม พอใจเมื่ อถึ งเวลานั ดแล ว
นายจิรายุไมมาพบและมีขา ววาเดินทางไปดูโรงงานกอนเพราะ
รถติ ดมากเข ามาที่ ชุ มนุ มไม ได หลั งจากนั้ นเวลาประมาณ
๑๑.๑๕น.มีการเรียกประชุมกํานันผูใ หญบา นในทีช่ มุ นุมใหชว ย
กันชี้แจงผูชุมนุมและควบคุมสถานการณ แตกระแสขาวการ
ไมมาพบผูช มุ นุมทําใหผรู ว มชุมนุมไมพอใจมากหลังจากเทีย่ งวัน
จึงเริม่ ปรากฏความรุนแรงจากฝูงชนดวยการพยายามจุดไฟเผา
ศาลาประชาคมและกักตัวนั กข าว เวลาประมาณ ๑๓.๐๐น.
ฝูงชนนับหมืน่ มารวมตัวอยูห นาโรงแรมภูเก็ตเมอรลนิ และขอ
พบนายจิรายุแตผบู ริหารโรงแรมชีแ้ จงวานายจิรายุเดินทางออก
ไปแล วผู ชุ มนุ มไม เชื่ อจึ งขอค นทางโรงแรมอนุ ญาตให จั ด
ตั วแทนเข าค นแต มี ความเข าใจผิ ดจากตํารวจที่ ชี้ ป นไปยั ง
ผูช มุ นุม จึงทําใหผรู ว มชุมนุมสวนหนึง่ ปาสิง่ ของเขาใสโรงแรม
และมีบางสวนเขาทําลายทรัพยสนิ ของทางโรงแรม จนกระทัง่
เวลา๑๕.๓๐น.ตํารวจไดรบั รายงานวาประชาชนสวนหนึง่ บุกเขา
เผารถตูข องโรงแรมและตัวอาคารจนเกิดความโกลาหลไปทัว่ [๘]
ในขณะเดียวกันเวลา ๑๔.๐๐ น.มีผชู มุ นุมอีกสวนหนึง่
ราว ๑๐,๐๐๐ คนไปชุมนุมอยูห นาโรงงานกอนจะบุกพังทลาย
กําแพงและราดน้ํามันจุดไฟเผาโรงงานขึ้น จนเกิดไฟลุกทวม
ไปทัง้ โรงงานและฝูงชนยังขัดขวางไมใหเจาหนาทีด่ บั เพลิงเขา
ไปปฏิบตั งิ านดวย ตลอดทัง้ บายจังหวัดภูเก็ตเต็มไปดวยความ
โกลาหลจากฝู ง ชนที่ พ ยายามทํา ลายทรั พย สิ นของเอกชน
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ที่เกี่ยวของกับบริษัทแทนทาลัมดวยความโกรธแคน และยัง
ทําลายทรัพยสนิ ของทางราชการปอมตํารวจและไฟสัญญาณจราจร
เสียหายหลายแหง โดยเจาหนาทีไ่ มสามารถทําอะไรไดเพราะ
ไมมผี บู งั คับบัญชาสัง่ การ จนกระทัง่ เวลา ๑๗.๓๐ น.จึงมีตาํ รวจ
และทหารเขาเคลียรพนื้ ทีห่ นาโรงแรมภูเก็ตเมอรลนิ โดยใชแกส
น้ําตาเขาสลายฝูงชนที่คอยๆ สลายตัวไปออกันตามจุดตางๆ
ตอมาในชวงค่าํ รัฐบาลไดประกาศสถานการณฉกุ เฉินในจังหวัด
ภูเก็ต[๙] เจ าหน าที่ ทั้ งตํารวจและทหารจากกองทั พภาคที่ ๔
คอยเขามาควบคุมสถานการณได ตอมาไดจบั กุมผูร ว มจลาจล
เพิม่ ขึน้ อีกหลายคน
จากเหตุการณจลาจลมีการเผาโรงงานแทนทาลัมและ
บุกทําลายโรงแรมภูเก็ตเมอรลนิ คาดวาไดกอ ความเสียหายกวา
๒ พันลานบาท [๑๐] จนกระทัง่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน นายสนอง
รอดโพธิ์ทองไดรับคําสั่งยายเขาเปนผูตรวจการในกระทรวง
มหาดไทย เพื่ อลงโทษในกรณี ที่ ปล อยให มี การจลาจลขึ้ น
สวนกรรมการบริษทั ไทยแลนดแทนทาลัมอินดัสตรีประเทศไทย
จํากัดไดประชุมกันในวันที่ ๒๗ มิถนุ ายนมีมติใหยา ยโรงงาน
จากภู เก็ ตไปตั้ งที่ อื่ น ทั้ งนี้ แล วแต ว ารั ฐบาลจะพิ จารณาถึ ง
ความเหมาะสม[๑๑] และในวันตอมาก็ไดมีการจับกุมนายเรวุฒิ
จินดาพลผูส มัครสส.ภูเก็ตเบอร ๖ พรรคพลังใหมกบั นองชายคือ
นายรณชัยในขอหารายแรงรวมกับพวกเกิน ๑๐ คน กอการ
จลาจลยุยงสงเสริมใหมกี ารเผาทรัพยสนิ เอกชนและทรัพยสนิ
สาธารณะ และจากแถลงการณของรัฐบาลกรณีเกิดความไมสงบ
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ในจังหวัดภูเก็ตจากการสอบสวนของเจาหนาทีแ่ ลวนัน้ สรุปวา
มีผเู ขารวม ๒ กลุม คือผูเ ขารวมคัดคานโดยสันติวธิ มี าตัง้ แตตน
กับอีกพวกหนึง่ คือกลุม ผูถ อื โอกาสนําเหตุการณดงั กลาวใหเปน
ประโยชน ต อตนทางการเมื องและธุ รกิ จ ซึ่ งได ทําการยั่ วยุ
ประชาชนโดยทําใหเกิดความโกรธแคนและสรางสถานการณ
ใหนาํ ไปสูก ารเขาใจผิดของประชาชนชาวภูเก็ตจนเกิดจลาจลขึน้ [๑๒]
เบือ้ งหลังการจลาจลและผลประโยชนจากแทนทาลัม
แม ว า การเกิ ด เหตุ ก ารณ จลาจลนั้ นหลายฝ า ยต า ง
พยายามสรุปวาเกิดจากการควบคุมมวลชนไมมีประสิทธิภาพ
และปลอยใหเกิดอารมณของฝูงชนจากการรอคอยทีย่ าวนานแลว
ไมสมหวัง ตางมีอารมณจากความรอนของอากาศ ความหิว
และความหงุดหงิดทีไ่ มไดรบั การตอบสนองดังทีค่ าดหวังเพราะ
ไมมผี รู บั ผิดชอบ แตไดมกี ารวิเคราะหกนั ถึงเหตุผลทีค่ นภูเก็ต
มารวมชุมนุมตอตานโรงงานแทนทาลัมจนถึงขัน้ ลุกฮือขึน้ กอ
จลาจลของชาวภูเก็ตในครัง้ นัน้ วามีเบือ้ งหนาเบือ้ งหลังจากหลาย
สาเหตุดว ยกันสวนมากเปนเรือ่ งทีส่ ามารถอธิบายไดจากสาเหตุ
ภายในโครงสร า งสั งคมและเศรษฐกิ จและพั ฒนาการทาง
ประวัตศิ าสตรของภูเก็ตเอง
สาเหตุหนึง่ ทีพ่ ยายามอธิบายกันคือความไมพอใจของ
ชาวภูเก็ตทีด่ เู หมือนกับถูกหลอกมาตลอดเวลาหลายสิบปในเรือ่ ง
แรแทนทาลัม และผลประโยชนทั้งหมดไดตกอยูกับนายทุน
เพียงไมกคี่ น และการสรางโรงงานขึน้ ก็มผี ไู ดรบั ผลประโยชน
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เพียงนายทุนไมกี่คน ที่สําคัญคือมลพิษจากโรงงานอาจจะสง
ผลเสียตอธุรกิจการทองเทีย่ งของภูเก็ตทีก่ ําลังเติบโตอยางมาก
เนื่ องจากผู คนสวนใหญดูเหมือนจะไดรับผลประโยชนจาก
การท องเที่ ยวทั่ วถึ งมากกวา การประทวงอยางแข็งขั นของ
ผูป ระกอบการทองเทีย่ วดูจะใหความกระจางตอเรือ่ งนีไ้ ดดี
ประการทีส่ องมีสาเหตุมาจากการแขงขันทางการเมือง
โดยใช ประเด็ นโรงงานแทนทาลั มเพื่ อแย งชิ งคะแนนนิ ยม
จากประชาชนชาวภูเก็ตในการเลือกตัง้ ทีจ่ ะมาถึงในวันที่ ๒๗
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙ซึง่ เปนการตอสูก นั ของกลุม ผลประโยชน
ทีท่ รงอํานาจหลายกลุม บางกลุม อยางเชนกลุม ของผูส มัคร ส.ส.
หมายเลข ๖ พรรคพลังใหมที่ชื่อเรวุฒิ จินดาพล ก็มาในมาด
แปลกดวยการประกาศอยางชัดถอยชัดคําวาถาเขาไดรับเลือก
เขาสภาเปน ส.ส. ก็จะตอสูเ รือ่ งแทนทาลัมอยางหัวชนฝาไมให
โรงงานนี้เปดได และหากทําไมสําเร็จเขาก็เตรียมโลงศพเอา
ไวแลว ๓ โลง โลงหนึง่ สําหรับผูอ นุญาตใหตงั้ โรงงานฯ อีกโลง
หนึง่ สําหรับเจาของโรงงานนายเอีย๊ บ ซุน อัน และโลงสุดทาย
สําหรับตัวเขา เพราะเขาจะยิงตัวตายทันทีทหี่ นารัฐสภา
ในขณะทีน่ กั วิชาการดานสังคมวิเคราะหวา การตอสูด ว ย
พลังมวลชนเพือ่ แยงชิงทรัพยากรและผลประโยชนในภูเก็ตนัน้
สะทอนใหเห็นโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจทีม่ พี ฒั นาการ
มาในประวั ติ ศาสตร เศรษฐกิ จของภู เก็ ตเอง ตั้ ง แต ยุ คของ
การกอจลาจลอัง้ ยีใ่ นสมัยรัชกาลที่ ๕ มาแลว เนือ่ งจากมีนายทุน
ทีส่ ะสมทุนและตอสูแ ยงชิงผลประโยชนกนั มาโดยตลอดในภูเก็ต
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ความขัดแยงกันดานผลประโยชนของชนชัน้ นําทางเศรษฐกิจ
ที่สวนใหญเปนนายทุนเชื้อสายจีนเหลานี้นี่เองที่เปนตนเหตุ
ของความขัดแยงจนนําไปสูก ารนําพลังประชาชนมาเปนเครือ่ งมือ
ในการกอจลาจลขึน้ ครัง้ นี[๑๓]
้ โดยความขัดแยงทางผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจทีแ่ หลมคมระหวางธุรกิจเหมืองแรทมี่ มี ายาวนาน
และเปนฐานสําคัญของเศรษฐกิจภูเก็ตกับธุรกิจใหมที่หลาย
ตระกูลเริ่มหันไปจับและกําลังรุงเรืองสุดขีดนั่นคือธุรกิจการ
ทองเทีย่ วซึง่ ความขัดแยงทีส่ าํ คัญคือการกอมลพิษของเหมืองแร
ทีอ่ าจจะสงผลตอการทองเทีย่ วโดยตรง
การเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจของภูเก็ตหลังการจลาจล
กอนหนาจะเกิดเหตุการณจลาจลเผาโรงงานไทยแลนด
แทนทาลัม ในปลายทศวรรษ ๒๕๒๐ เริ่มมีกลุมทุนทองถิ่น
บางกลุม ทีเ่ บนเข็มทิศการทําธุรกิจมาสูก ารทองเทีย่ ว เนือ่ งจาก
เห็นแลววา ถึงทีส่ ดุ อนาคตของภูเก็ตหนีไมพน ทีต่ อ งเปลีย่ นจาก
เมืองทําแรที่ดํารงมานาน มาสูการเปนเมืองทองเที่ยวที่กําลัง
เติบโตไดดแี ละมีทที า วาสามารถหากินไดไมหมดสิน้ การลงทุน
ด านการท องเที่ ยวด วยการพั ฒนาแหล งท องเที่ ยวทางทะเล
การสรางโรงแรมทีพ่ กั และสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ กําลัง
ดําเนินไปด วยดีและนําภูเก็ตไปยังทิศทางของการเป นเมือง
ทองเที่ยว แตการทําเหมืองกลับขัดแยงกันอยางสิ้นเชิงเพราะ
เปนกิจการทีก่ อ ความสกปรกใหเกิดไปทัว่ พืน้ ที่
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หลังเหตุการณจลาจลการทําเหมืองแรบนเกาะภูเก็ต
แทบจะยุตลิ งไปโดยสิน้ เชิง พืน้ ทีท่ เี่ คยเปนขุมเหมืองถูกพัฒนา
ใหมขนึ้ มาเปนแหลงทองเทีย่ ว เรือขุดแรกลางทะเลทีเ่ คยบดบัง
ทัศนี ยภาพความสวยงามของชายหาดเริ่ มหายไป โครงการ
กอสรางโรงแรมและรีสอรทตามชายหาดตางๆ เริม่ ขยายตัวขึน้
มาเพื่ อเปนแหลงรายไดใหม ที่สําคัญคือมีเม็ดเงินจากหลาก
หลายแหล ง “ทุ น ” เริ่ มต นหลั่ ง ไหลเข า มาในพื้ นที่ ภู เก็ ต
หลังจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเทีย่ วในตนทศวรรษ
๒๕๓๐ ก็ เลยทํา ให ภู เก็ ตกลายเป นเมื องท องเที่ ยวเต็ ม ตั ว
และมีชพี จรเศรษฐกิจหมุนวนอยูก บั การทองเทีย่ วจนปจจุบนั
ในอี กด านหนึ่ งกรณี แทนทาลั มได แสดงให เห็ นว า
ปญหาสิ่ งแวดลอมไดรับความสนใจจากประชาชนชาวไทย
มากขึ้น จนสามารถเปนกระแสที่สามารถตอตานการพัฒนา
อุ ตสาหกรรมที่ ทําลายสิ่ งแวดล อมได การต อต านโรงงาน
แทนทาลัมจนนําไปสูก ารจลาจลนับเปนจุดสําคัญของการตอสู
เพื่ อสิ่ งแวดล อมที่ สําคั ญอี กเหตุ การณ หนึ่ งด วย ที่ พิสู จนว า
กระแสสิ่งแวดลอมเปนประเด็นสําคัญที่คนในสังคมใหความ
สนใจมากขึน้
ที่มา
กระทรวงอุตสาหกรรม. รายงานสรุปเรือ่ ง การศึกษาเกีย่ วกับ
อันตรายและปญหามลพิษของโรงงานบริษัท ไทยแลนดแทนทาลัม
อินดัสตรี จํากัด. กรุงเทพฯ: กระทรวงอุตสาหกรรม,๒๕๒๙.
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