โลหะหนัก :

Mercury

ปรอท (Mercury)
ปรอท คืออะไร
ปรอท เป็ นโลหะทีเป็ นพิษ ซึงอยู่ในรูป
ของเหลว มนุ ษย์นําปรอทไปใช้ผสมหรือเจือโลหะ
ต่างๆ เช่น ทองคํา เงิน และทองแดงทีเรียกว่า
"อะมัลกัม" วัสดุทนี ํ าไปใช้ในการอุดตัน ใช้เป็ น
เครืองมือวิทยาศาสตร์และเป็ นองค์ประกอบของ
ยาปราบศัตรูพชื และสัตว์
แหลงที่มาของปรอท
ปรอทเป็ นสารทีโรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้า ซึงมี
โรงงานอยู่ 6 ประเภทหลัก ๆ ทีใ ช้ปรอทเป็ น
วัต ถุ ดิ บ คื อ โรงงานผลิ ต ก๊ า ซคลอรี น และ
โซดาไฟ โรงงานผลิตเยือกระดาษ โรงงานผลิต
พลาสติก โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ โรงงานผลิตสี
ต่ า งๆ และโรงงานหลอมโลหะ นอกนัน2 ยัง มี
โรงงานอุตสาหกรรมเล็กๆ ทีผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ทีม กี ารใช้ปรอท
เป็ นวัตถุดบิ ด้วย
ในบรรดาอุตสาหกรรมดังกล่าว พบว่า
โรงงานผลิ ต ก๊ าซคล อรี น แล ะโซดา ไฟ กั บ
โรงงานผลิตกระดาษ จะใช้ปรอทเป็ นจํานวนมาก
และมักจะปล่อยสารปรอทออกมากับนํ2 าทิ2ง หรือ
นํ2 า เสีย จากโรงงานเหล่ า นี2 ด้ว ย เพราะโรงงาน
ดังกล่ า วนิย มผลิต ก๊ า ซคลอรีนและโซดาไฟจาก
นํ2าเกลือโดยกระบวนการแยกตัวด้วยกระแสไฟฟ้า
ทีม ีปรอทเป็ นขัว2 ลบ ซึงจะมีปรอทปะปนอยู่ในนํ2า
ทิง2 หรือนํ2าเสียของโรงงานดังกล่าวเสมอ
หากทางโรงงานมิได้มมี าตรการในการ
กําจัดปรอทในนํ2 าทิ2งโดยปล่อยนํ2 าทิ2งจากโรงงาน
ลงสู่แ ม่ น2ํ าลํา คลองหรือ ทะเลโดยตรง สัต ว์น2ํ า ที
อาศัย อยู่ใ นลํ านํ2 าก็ย่อ มจะได้รบั ปรอทได้ทั วกัน
หมด และเมื อ นํ2 า เสีย ไหลลงสู่ ท ะเล จะทํ า ให้
ปริมาณปรอทในนํ2าทะเลสูงตามขึน2 ด้วย

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th/foodsafety

การเขาสูรางกาย
งกาย
ปรอทเ ป็ นสา รที มี พ ิ ษ ร้ า ยแ รงมา ก
สามารถดูด ซึมผ่า นระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร และซึมผ่านทางผิวหนัง ร่างกายสามารถ
ได้รบั ปรอทโดยเข้าทางจมูก ปอด ปาก ผัวหนัง
โดยซึมผ่านทางกระแสเลือด ไปสูเ่ นื2อเยือ ต่างๆ
สารประกอบปรอททีม พี ษิ มากทีส ดุ ได้แก่
เมทธิลเมอร์ควิ รี เมอร์ควิ ริกคลอไรด์ ซึงสามารถ
ระเหิดได้และมีพษิ กัดกร่อนสูง ก๊าซธรรมชาติบาง
แ ห ล่ ง ใ น โ ล ก พ บ ว่ า มี ไ อ ข อ ง ป ร อ ท แ ล ะ
สารประกอบเจือปนมาด้วย
การปนเปอนของปรอทลงสูอาหาร
ปรอททีป นเปื2 อนอยู่ในนํ2าทิ2งจากโรงงาน
หากอยู่ในรูปของเกลืออนินทรียจ์ ะถูกแบคทีเรียที
อาศัย อยู่ ใ นดิน หรือ ในตะกอนก้น ทะเลเป็ น ตัว
เปลีย นให้เป็ นเกลืออินทรีย์ เช่น ปรอทเมธิล หรือ
ปรอทไดเมธิล ซึงสะสมอยู่ในตัวแบคทีเรียนั นเอง
ต่ อ เมือ มีแ พลงค์ต อนมากิน แบคทีเ รีย ทีมีปรอท
สะสมอยู่เป็ นอาหาร สารปรอทดังกล่าวจะถูกส่ง
ต่ อ ไปสะสมในตัว แพลงค์ต อนและถ้าหาก ปลา
หอย กุ้ง ปู และสัต ว์น2ํ าอืนๆ มากินแพลงค์ตอน
เป็ นอาหารปรอทก็จะถูกส่งไปเรือยๆ จนท้ายทีส ุด
ก็จะไปสูค่ นทีก นิ อาหารทะเลทีม ปี รอทสะสมอยูไ่ ด้
อันตรายของปรอท
ปรอทเป็ น ธาตุทีระเหยได้และสามารถ
อิม ตัวในอากาศจึงเป็ นสารทีมอี นั ตรายมาก เมือ
ร่างกายได้รบั สารปรอท สารปรอทจะกระจายเข้าสู่
เซลล์ ส มอง เริม แรกจะชาทีเ ท้า และมือ จากนัน2
ลามไปถึงแขน ขา ริมฝี ปาก ต่อมา 2-3 สัปดาห์
ม่ า นตาหรีเ ล็ ก ลง จิ ต ใจหงุ ด หงิด ไม่ ส บายใจ
กระวนกระวายพูดช้าและไม่เป็ นภาษา การใช้มอื
และเท้า กล้ามเนื2อไม่สมั พันธ์กนั ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ ยกแขนขาไปมาอย่างสั นๆ ชักกระตุก และ
หมดสติ
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