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การปนเปอนของตะกั่วลงสูอาหาร

ตะกั ว ( Lead ) เป็ นโลหะอ่อน สีเทาเงิน
หรือ แกมนํ า เงิน มีจุด หลอมเหลว 327 องศา
เซลเซียส สําหรับตะกั วทีใช้ในการเชือมบัดกรีซงึ
มีการผสมกับดีบุก จะทําให้จุดหลอมเหลวลดลง
เหลือ 200 องศาเซลเซียส

การปนเปื อนของตะกั วลงสู่อาหารนัน
เกิดทัง จากความจงใจของผูผ้ ลิตอาหาร และความ
รูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ผลิต และจําหน่ ายอาหาร
รวมทัง อาหารทีไ ด้จ ากธรรมชาติก็พ บว่ า มีก าร
ปนเปื อนของสารตะกั ว อาหารทีมกั พบว่ามีสาร
ตะกั วปนเปื อน ได้แก่ สัตว์นํา และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์นํ า ไข่เยียวม้า อาหารทีมสี สี นั ฉู ดฉาด
เนืองจากใส่สผี สมอาหาร เช่น นํ าหวานเข้ม ข้น
ลู ก กวาด ขนมหวาน อาหารทีบ รรจุ ล งถุ ง
กระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงหูหวิ หลากสีสนั และ
ภาชนะบรรจุทเี ป็ นโลหะ เช่น อาหารกระป๋องทีมี
กลิน โลหะ หรือภาชนะพวกหม้อ กระทะทีท ําด้วย
เหล็กทีม ตี ะกั วผสมอยู่

แหลงที่มาของตะกั่ว
สารตะกั วพบได้ท ั วไปทัง ในดิน หิน นํ า
พืช และอากาศ โดยเฉลียในหินจะมีตะกั วอยู่ 13
มิลลิกรัมต่อหิน 1 กิโลกรัม
ในแหล่ ง นํ า ธรรมชาติ โ ดยเฉพาะนํ า
บาดาล พบสารตะกั ว ในอนุ ภาคขนาดเล็ ก
ประมาณ 1-60 มิลลิกรัม /1 กิโลกรัม ใน
ทะเลสาบและแม่นํา พบประมาณ 1-10 มิลลิกรัม /
1 กิโลกรัม แต่ในนําทะเลพบปริมาณของตะกั ว
น้อยกว่านําจืด โดยพบในปริมาณ 0.08 - 0.04
มิลลิกรัม/ 1 กิโลกรัม
ในพืชโดยทั วไปจะพบในพืชขนาดใหญ่
ซึง พบประมาณ 1.0 มิลลิกรัม /1 กิโลกรัม (ของ
เนือไม้แห้ง) สําหรับในพืชผัก พบประมาณ 0.1 1.0 มิลลิกรัม/ 1 กิโลกรัม (ของพืชแห้ง)
การได
การไดรับเขาสูรางกาย
ตะกั วเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ จาก
การรับประทานอาหาร และนําดืมทีป นเปือนตะกั ว
ทางการหายใจ โดยเฉพาะจากไอเสีย รถยนต์
ทางการดูดซึมทางผิวหนัง ส่วนมากเกิดกับบุคคล
ที มี อ าชี พ เกี ย วข้ อ งกั บ ตะกั ว เป็ นส่ ว นใหญ่
โดยเฉพาะตะกั วอินทรียจ์ ะถูกดูดซึมเข้าผิวหนังได้
เป็ นอย่างดี
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สารตะกั ว ที ป นเปื อนจากกระดาษ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ นั น เนื องมาจากหมึ ก พิ ม พ์ ที ใ ช้
โดยเฉพาะหมึกพิมพ์สเี ขียว สีแดง และสีดาํ มีสาร
ตะกั วและแคดเมียมอยูส่ งู มาก หากนํามาใส่อาหาร
สารตะกั วจากหมึกพิมพ์อาจซึมเข้าไปในอาหารได้
หรือเกิดจากถุงหูหวิ ซึง ส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติก
ใช้แล้วนํ ามาเติมสีลงไปให้ดสู วยงามถุงชนิดนีถ้า
ใส่อ าหารทีมีค วามชืน สูงและมีนํ ามัน เช่ นกล้ว ย
ทอด ทอดมัน ผลไม้ ป อกแล้ว จะทํ า ให้ส ีห รือ
สารเคมีอนื ปนเปือนกับอาหารทีบ รรจุได้
อาหารทีบรรจุในเครืองเคลือบดินเผา
อาจมีสารตะกั วปนเปื อนได้เนืองจากสารทีใช้ใน
การผลิต การเคลือบและเขียนลวดลายบนภาชนะ
ต้องใช้สที มี ตี ะกั วเป็ นส่วนผสม ซึงตะกั วสามารถ
ละลายได้ในสารละลายทีเป็ น กรด ดัง นัน ถ้าใช้
ภาชนะเครืองเคลือบบรรจุอาหาร หรือเครืองดืมที
เป็ นกรดตะกั วอาจปะปนกับอาหารหรือเครืองดืม
นั น ได้ หรือ หากมีก ารกระเทาะของสีห รื อ ผิ ว
ภาชนะเคลือบดินเผาปะปนกับอาหาร เมือกินเข้า
ไปนําย่อยในกระเพาะอาหารทีเ ป็ นกรดอยู่แล้วจะ
ละลายตะกั วดูดซึมพร้อมกับอาหารด้วย
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อันตรายของตะกั่ว
พิษ เรือ รัง ที เ กิ ด จากสารตะกัว นั น จะ
ค่อยๆ แสดงอาการออกมา ภายหลังจากได้รบั
สารตะกั วทีละน้อย เข้าสู่ของเหลว ในร่างกาย และ
ค่อยๆสะสม ในร่างกาย จนถึงระยะเวลาหนึง อาจ
นานเป็ นปี จึงแสดงอาการ ส่วนมาก เกิดกับบุคคล
ทีม อี าชีพทีส มั ผัสกับตะกั ว ตะกั วเมือเข้าสู่ร่างกาย
ไม่ ว่า ทางใด จะถูก ดูด ซึม เข้า สู่ร ะบบไหลเวีย น
โลหิต ไปจับกับเม็ดเลือดแดง แทนทีเ หล็ก (Fe+2)
ซึงเป็ นโลหะทีจําเป็ น ในการสร้างเม็ดเลือดแดง
ทําให้เกิดอาการโลหิตจาง (Anaemia) และมีผล
ให้ ปริมาณเหล็กในนําเหลืองเพิม ขึน ผิดปกติ
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ตะกั วบางส่ ว นจะไปสะสมในกระดูก
โดยตะกั ว (Pb+2) จะเข้าไปแทนที แคลเซียม
(Ca+2) ซึงเป็ นโลหะทีจ ําเป็ นในการสร้างกระดูก
และฟนั ทําให้มอี าการปวดตามข้อ กระดูกผุ และ
หัก ง่ า ย ถ้า ไปสะสมทีร ากฟ นั ทํา ให้เ ห็น สีม่ ว ง
หรือสีดาํ บริเวณเหงือก บางครัง เรียกว่า เส้นตะกั ว
(Lead line) จะทําให้ฟนั หลุดได้ง่าย มีผู้วจิ ัย
พบว่าตะกั ว สามารถเกาะกับกระดูกในร่างกาย ได้
นานถึง 32 ปี และยังสะสมได้ในไขมัน ระบบ
ประสาท สมอง ระบบนําเหลือง ตับ และไต
อาการพิษเรือรังทีพบบ่อย คือ อาการ
ของระบบย่อยอาหาร จะเกิดการปวดท้อง นําหนัก
ลด เบืออาหารคลืนไส้ อาเจียน ท้องผูก อาการ
พิษทางประสาท และสมอง ทําให้ทรงตัว ไม่อ ยู่
เกิด อาการประสาทหลอน ซึมไม่รสู้ กึ ตัว ชัก มือ
และเท้าตก เป็ นอัมพาต สลบ และอาจตายได้
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