โลหะหนัก :

Cadmium

แคดเมีย
่ ม (Cadmium)
admium)
แคดเมี
แคดเมีย
่ ม คืออะไร
แคดเมีย ม เป็ นโลหะหนัก มีส ีข าว ฟ้า
วาว มีลกั ษณะเนืออ่อน สามารถบิดโค้งงอได้และ
ถูกตัดได้ง่ายด้วยมีด มักอยู่ในรูปแท่ง แผ่น เส้น
ลวด หรือเป็ นผงเม็ดเล็กๆ ในอากาศทีมคี วามชืน
แคดเมีย ม จะถู ก ออกซิไ ดซ์ ช้า ๆ ให้แ คดเมีย ม
ออกไซด์ มีคุณสมบัตลิ ะลายได้ทงั  ในกรดอินทรีย์
และกรดอนินทรีย์
แหลงที่มาของแคดเมีย
่ ม
ในธรรมชาติแคดเมียมมักจะอยู่รวมกับ
กํามะถันเป็ นแคดเมีย มซัลไฟด์ และ มักปนอยู่ใน
สินแร่สงั กะสี ตะกั ว หรือทองแดง ฉะนัน ในการทํา
เหมืองสังกะสี จะได้แคดเมีย มซึง เป็ น ผลพลอยได้
(by product)
มนุ ษย์นํ าโลหะแคดเมียมมาใช้ใ นวัส ดุ
แผ่นไฟฟ้า เป็นส่วนผสมของอัลลอยด์ใช้ในการทํา
นิเกิลแคดเมีย ม แบตเตอรี เป็ นสารคงตัวในโพลีไว
นิ ล คลอไรด์ ใช้ ทํ า สีใ นพลาสติก และแก้ว เป็ น
ส่วนผสมของอะมัลกัม (amalgam) ทีใ ช้ในร้าน
ทันตกรรม
แม้แคดเมีย มจะมีคณ
ุ ประโยชน์มากมาย
แต่การนํ าเอาแคดเมียมมาใช้ส่งผลให้แคดเมียม
ปนเปื อนลงสู่สงิ แวดล้อมได้ ทัง ในอากาศ นํ า
ดิน รวมทัง ในอาหาร เมือ มีมากๆ จะเกิด การ
สะสม โดยเฉพาะในคนหรือสัตว์ ถ้ามีการสะสม
ของแคดเมีย มในร่างกายมากอาจก่อให้เกิดพิษได้
ดังเช่น ในประเทศญีป่นุ โรงงานผลิตแร่ทองแดง
ตะกั ว สังกะสี ได้ปล่อยนําเสียซึง มีกากแร่ทมี ี
แคดเมียมและโลหะหนักชนิดอืนๆ ลงสู่แหล่งนํา
ธรรมชาติ ซึงนํ าดังกล่ าวได้ป ะปนเข้าสู่ไ ร่น าที
ปลู ก ข้า ว และพืช ผัก ต่ า งๆ ทํ า ให้ม ีแ คดเมีย ม
ปนเปือนอยูใ่ นเมล็ดข้าว และพืชอาหารชนิดต่างๆ
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การปนเปอ
 นของแคดเมีย
่ มลงสู
มลงสู
อาหาร
มนุ ษ ย์ จ ะได้ร บั แคดเมีย มจากอาหาร
อากาศ นํา และจากใบยาสูบ สําหรับผูไ้ ม่สบู บุหรี
แหล่ งทีมนุ ษ ย์ร ับสารแคดเมีย มเข้า สู่ร่า งกายที
สํ า คัญ คือ จากการบริโ ภคอาหาร เนื อ งจาก
ส่ว นประกอบของอาหาร เช่น พืช ผักจะสะสม
แคดเมี ย มในปริม าณสู ง ถ้ า ปลู ก ในดิน ที มีก าร
ปนเปื อนของแคดเมียม หรือใช้นําจากแหล่งนํ าที
ปนเปื อนแคดเมีย มรด ทัง นีเพราะพืชสามารถดูด
ซึมแคดเมียมไว้ได้ดกี ว่าโลหะอืนๆ นอกจากนัน
อาหารทะเลทีไ ด้จากแหล่งนําทีม กี ารปนเปือนของ
สารแคดเมีย ม เช่ น ได้จ ากทะเลทีใ กล้แ หล่ ง
อุตสาหกรรม
ส่ ว น ผู้ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ใ น โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมจะได้รบั แคดเมียมเข้าสู่ร่างกายทาง
หายใจ ในรูปของฝุ่นหรือควัน ถ้ามีการปนเปื อน
ของแคดเมียมทีมอื หรือผูส้ ูบบุหรีใ นขณะทํางาน
อาจเข้าทางปากได้
การเขาสูร า งกาย
แคดเมีย มสามารถเข้าสูร่ า่ งกายคนเราได้
2 ทาง ได้แก่
ทางปาก โดยการบริโภคอาหารทีมกี าร
ปนเปือนของแคดเมีย ม เช่น อาหารทะเล พืชผัก
ทางจมูก โดยการหายใจเอาควัน หรือ
่ฝุนของแคดเมีย มเข้าไป เช่น ในเหมืองสังกะสี
อันตรายของแคดเมีย
่ ม
อาการพิษจากแคดเมีย มนัน มีทงั  แบบ
เฉียบพลัน และเรือ รัง ดังนี อาการพิษเฉียบพลัน
จากการบริโภคอาหารนัน จะทําให้มอี าการคลืนไส้
อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนือ มี
นําลายไหล ปวดท้อง ช็อค ไตและตับถูกทําลาย
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อาการพิษเฉียบพลันจากการหายใจเอา
อากาศทีม คี วันของแคดเมีย มเข้าสูร่ า่ งกาย จะทํา
ให้มอี าการเจ็บหน้าอก หายใจสัน มีกลิน โลหะใน
ปาก ไอมีเสมหะเป็ นฟองหรือมีเสมหะเป็นเลือด
ั
อ่อนเพลีย ปวดเจ็บขา ต่อมาปสสาวะจะน้
อยลง
เริม มีไข้ มีอาการของปอดอักเสบ

ตํา สุด 10 มิล ลิกรัมจะทํา ให้มีอ าการพิษ ของ
แคดเมีย มแสดงให้เ ห็นอย่า งชัด เจน ส่ว นใน
บรรยากาศปริมาณฝุ่นของแคดเมียม หรือควัน
ของแคดเมี ย มออกไซด์ ต้ อ งไม่ เ กิ น
0.05
มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร

อาการพิษเรือ รัง จากการหายใจจะทําให้มี
อาการไอ สูญเสียการรับกลิน นําหนักลด โลหิต
ั คราบเปือนสี
จาง (anemia) หายใจลําบาก ฟนมี
เหลือง ตับและไตอาจถูกทําลาย

การรักษาเบื
้ งตน
ษาเบือ
หากร่ า งกายได้ ร ับ แคดเมี ย มจากการ
บริโภคอาหาร ให้ปฏิบตั ดิ งั นี ดืม นมหรือบริโภคไข่
ทีตีแ ล้ ว เพือ ลดการระคายเคือ งของทางเดิน
อาหาร
หรืออาจทําให้ถ่ายท้องด้ว ย Fleet's
Phosphosoda (เจือจาง 1:4 ด้วยนํา) 30-60
มิลลิกรัม เพือ ลดการดูดซึมแคดเมีย ม

ปริมาณทีท าํ ให้เกิดอันตราย
ปริ ม าณของแคดเมี ย ม มากกว่ า 300
มิลลิกรัม อาจทําให้คนกินตายได้ แต่ปริมาณ
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