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         มลพิษตางๆ  ในสิง่แวดลอม   เชน   ฝุน  ควัน  เชือ้โรค  สารเคมี
หากเราไมมคีวามรู ไมทราบพิษภัยของมนั  หรอืใชกันอยางไมระมดัระวัง
มนัสามารถเขาสูรางกายไดตลอดเวลาโดยปนเปอนมากับอากาศ  อาหาร
และน้ํา ซึง่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามยั  ย่ิงในปจจบัุนมีการใชสารเคมี
กันอยางแพรหลาย       การจะศกึษาถงึอันตรายจากสารปนเปอนเหลานี้
จงึเปนสิง่จําเปนอยางย่ิง เพ่ือจะไดใชเปนแนวทางในการปองกัน ควบคมุ
และแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนอันตรายจากสารปนเปอนในน้ํา ถอืเปนสิง่ทีต่อง
คาํนงึถงึเปนอันดับตนๆ  เพราะน้ําถอืเปนสิง่ทีส่ําคญัในการดํารงชวิีตรอง
จากอากาศ เนือ่งจากในรางกายมนี้ําเปนสวนประกอบอยูรอยละ 50 - 75
ของน้ําหนกัตวั และทกุๆเซลล ลวนมนี้ําเปนสวนประกอบทัง้สิน้ น้ําทําหนาทีห่ลายอยางในกระบวนการ
ทํางานของรางกาย  เชน  ชวยยอยและดูดซึมอาหารรวมทัง้ของเสยีไปตามกระแสเลอืด   ชวยใหปฏิกิรยิาทาง
เคมแีละการเผาผลาญอาหารในรางกายเปนไปตามปกต ิ  ชวยหลอลืน่และรบัการเคลือ่นไหวของเอ็นขอตางๆ
ชวยใหผวิพรรณสดชืน่  ชวยในการสะสมอาหารและชวยควบคมุอุณหภูมขิองรางกายใหเหมาะสม   ดวยเหตนุี้
น้ําทีใ่ชอุปโภคบรโิภคจึงควรเปนน้ําทีส่ะอาดปราศจากสารปนเปอนทีเ่ปนอันตราย

สารปนเปอนทีเ่ปนปญหาในน้ํา อาจแบงออกเปน 2 กลุมดังนี้

        1. สารเคม ีซึง่มคีวามสาํคญัอยางมากตอภาคอุตสาหกรรมและในชวิีตประจําวันของมนษุย  มกีารใชกัน
อยางแพรหลายและในปรมิาณทีส่งูมากข้ึนทกุวัน     ทําใหเกิดการปนเปอนในแหลงน้ํา     เมือ่มกีารนาํน้ําจาก
แหลงดังกลาวมาใช จะกอใหเกิดอันตรายตอสขุภาพทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว แบงออกไดเปน

                1.1 สารกอมะเรง็ สารเคมสีวนใหญกอใหเกิดโรคมะเรง็ โดยจะกระตุนใหเกิดเซลลมะเรง็ในรางกาย
ของมนษุยและสตัว  สารกอมะเรง็  ไดแก  กลุม aromatic amines   กลุม aromatic nitro
                                       compounds กลุม polycyclic aromatic hydrocarbons
                                       กลุม heterocycles กลุม dyes และกลุม hydrazines

   1.2 สารเคมทีีม่ผีลกระทบตอระบบฮอรโมน   ซึง่พบไดบอยและใชกัน
อยางแพรหลายในภาคเกษตรกรรมทําใหเกิดการปนเปอนในแหลงน้ํา
เชน สารฆาหญา สารฆาแมลง สารเคมเีหลานีจ้ะขัดขวางระบบสบืพันธุ
และระบบเผาผลาญอาหารของมนษุย   โดยเฉพาะดีดีทเีปนสารเคมทีีม่ี
ครึง่ชวิีตยาวมาก    จงึตกคางอยูนานโดยไมเสือ่มสภาพ    การทีม่นษุย
ด่ืมน้ําทีม่ดีีดีทีปนเปอนเขาไปจะไดรบัสารเคมใีนรปู xenoestrogen
ทาํใหมผีลกระทบตอฮอรโมนจนเกิดพฤตกิรรมเบ่ียงเบนทางเพศของผูชาย
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         1.3   สารเคมทีีม่าจากอุตสาหกรรมตางๆ    ซึง่มกัจะปลอย
ออกมาปนเปอนกับแหลงน้ําดิบ    และบางครัง้จะมกีารเตมิสารเคมี
บางชนดิลงในน้ําดวย  เชน  คลอรีน  เปนของเหลวสนี้ําตาลเหลอืง
หรอืเปนกาซสเีหลอืงเขียวมกีลิน่ฉนุ      และเปนพิษใชในการผลติ
สารเคมตีางๆ  เชน  กรดเกลอื  สารคลอรนี  สารฆาแมลง  สารทํา
ความเย็น  พลาสติก สารฆาเชือ้โรค เปนตน แตถามคีลอรนีตกคาง
ในน้ําด่ืม  รวมทัง้คลอรนีทีท่ําปฏิกิรยิากับสารอินทรยีในน้ําจะทาํให
เกิดสาร   trihalomethanes   หรอื   trichloroethane
ซึง่เปนสารกอมะเรง็   สามารถทําลายตบั   ไต   และกอใหเกิดโรค
มะเรง็ในลําไสใหญ   หรอืกระเพาะปสสาวะ   สวนคลอรนีทีต่กคาง
ในน้ําสําหรบัอาบ เชนการแชน้ําในอางอาบน้ําหรอืวายน้ําในสระน้ํา
ทีใ่สคลอรนีซึง่มกัเติมคลอรนีทีม่คีวามเขมขนสงูกวามาตรฐาน   ผล
การวิจยัพบวาถาอาบน้ําทีม่คีลอรนีนาน 15 นาท ี จะไดรบัสารเคมี
ผานเขาทางผวิหนงัและทางการหายใจ   มจีํานวนเกือบเทากับการ
ด่ืมน้ําทีม่คีลอรนีปนเปอนอยูปรมิาณ   2   ลติร     สารเคมทีีอ่ยาก
กลาวถงึ คอื ฟลูออไรด เปนสารประกอบทีไ่ดจาก ฟลอูอรนี พบใน
ธรรมชาตทิัว่ไป   และไดมกีารนาํฟลอูอไรดมาใชมากมายในวงการ
แพทย  ทนัตแพทย  เชน การเตมิฟลอูอไรดลงในน้ําด่ืมเพ่ือปองกัน
ฟนผ ุ  และในอุตสาหกรรมตางๆ  เชน  อุตสาหกรรมถลงุเหลก็
อะลมูเินยีม  ตะก่ัว  ทองแดง  แตบางครัง้พบวามกีารปนเปอนของ
ฟลอูอไรดในน้ําใตดินและน้ําผวิดินจากโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้
การด่ืมน้ําทีม่ปีรมิาณฟลอูอไรดสงูอาจเกิดอันตรายได   ถาปรมิาณ
ฟลอูอไรดมมีากถงึระดับทีเ่ปนพิษ คอืฟลอูอไรด 1 สวนในลานสวน
จะทําใหเกิดจดุดางขาวบนฟน ฟลอูอไรดมากกวา 2.5 สวนในลาน
สวน    จะทําใหเกิดจดุสนี้ําตาลในฟน     และเคลอืบฟนเปนสเีขม
ฟลอูอไรดตัง้แต    10   สวนในลานสวน      จะทาํใหกระดูกคดงอ
กลามเนือ้ออนแอ มกีารเปลีย่นแปลงทีก่ระดูกสนัหลงัอาจกลายเปน
คนพิการได

          2. โลหะหนกั สวนใหญมคีณุสมบัตทิางกายภาพคลายคลงึ
กัน   แตคณุสมบัตทิางเคมแีตกตางกันมาก  ตามชนดิของโลหะนัน้
จงึมผีลทําใหความเปนพิษทีเ่กิดกับสิง่มชีวิีตตางกัน     ซึง่สิง่มชีวิีต
จะตอบสนองตอพิษไดหลายแบบ      โลหะหนกัมผีลตอพฤตกิรรม
ในระดับเซลล 5 แบบ คอื  ทําใหเซลลตาย  เปลีย่นแปลงโครงสราง
และการทํางานของเซลล เปนสารกอมะเรง็ ทําใหเกิดความผดิปกติ
แตกําเนดิ  และทําความเสยีหายตอโครโมโซม  โลหะหนกัทีม่กัพบ
ในน้ําด่ืม ไดแก  ตะก่ัว  ปรอท  และแคดเมยีม  ซึง่จะกลาวถงึความ
เปนพิษของโลหะแตละชนดิ ดังนี้
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         2.1    ตะก่ัว   เปนโลหะหนกัทีป่นเปอนในอาหารและน้ํามากทีส่ดุ
เมือ่เขาไปสะสมในรางกายจะมอีาการออนเพลยี     ปวดทอง     ทองอืด
เบ่ืออาหาร ปวดกลามเนือ้ ปวดกระดูกและขอ ความดันโลหติสงู โลหติจาง
ความจําเสือ่ม   ภูมติานทานลดลง   และขัดขวางการทํางานของเอ็นไซม
ในรางกาย

         2.2     ปรอท ถาไปสะสมทีอ่วัยวะใดจะทําใหอวัยวะนัน้พิการทีพ่บ
บอยทีส่ดุคอืทีส่มองและไขสนัหลงั ซึง่จะทาํใหเปลอืกหุมเสนประสาทชํารดุ
ทําใหออนเพลยีบรเิวณแขนขาและใบหนา เหน็ภาพซอน ปสสาวะลําบาก
ถาเปนในเด็กจะทําใหปญญาออน   สมาธไิมดี   หงดุหงดิ    อาการปรอท
เปนพิษทีพ่บเสมอ   คอื  ปวดขอ  ขออักเสบ  ปวดทอง  อาการทางหวัใจ
สมองเสือ่มและเปนโรคภูมแิพ

        นอกจากสารปนเปอนในน้ําแลวยังมสีิง่มชีวิีตทีท่ําใหเกิดโรค ซึง่แบง
เปน 5 กลุมดังนี้

         1. แบคทเีรยี ทําใหเกิดโรคกับมนษุยมากทีส่ดุ เชน    อหวิาตกโรค
โรคบิด โรคไขรากสาดนอย โรคไขรากสาดใหญ เปนตน
         2. ไวรสั  ทีม่อียูในน้ําและโรคตดิตอมนษุย   เชน   โรคตบัอักเสบ
โรคโปลโิอ เปนตน
         3. พยาธ ิ ทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพของมนษุยมหีลายชนดิ  ไดแก
พยาธใิบไม พยาธเิสนดาย พยาธปิากขอ พยาธไิสเดือน และพยาธติวัตดื
         4. โปรโตซวั ในน้ํามโีปรโตซวัหลายชนดิอยูตามธรรมชาต ิ รวมทัง้
โปรโตซวัทีท่ําใหเกิดโรคบิดดวย
         5. สาหราย น้ําทีม่สีาหรายมากจะทําใหเกิดปญหาเรือ่ง  รส  กลิน่
และสขีองน้ํา

         จากทีก่ลาวมาจะเหน็วาน้ําถอืเปนปจจยัหลกัในการดํารงชวิีต  การ
ตรวจสอบคณุภาพน้ําเปนประจํา     จงึเปนสิง่สาํคญัทีต่องคาํนงึถงึเพ่ือให
มัน่ใจวาน้ําทีใ่ชอุปโภคบรโิภคเปนน้ําสะอาดปราศจากสารปนเปอนทีเ่ปน
อันตรายตอสขุภาพ
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