5) ในพืช ปริมาณสารหนูในพืชที่ปลูกในพื้นที่ที่ไมเคยมีการใชสารพิษปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีสารหนู
เปนองคประกอบ พบวามีปริมาณสารหนูแตกตางกันไปตั้งแต 0.1- 5.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ำหนักแหง)
ในสาหรายทะเลและพวกพืชทะเลโดยทั่วไปจะมีปริมาณสารหนูคอนขางสูง จากการวิเคราะหปริมาณสารหนู
ในสาหรายทะเล จากแถบชายฝงทะเลประเทศนอรเวยพบวามีสารหนูสูง 10-100 mg/kg (น้ำหนักแหง)
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ปริมาณสารหนูในขาวในประเทศไทย ขาวขาว 0.12 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ขาวกลอง 0.19 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม และพบวาสารหนูที่ปนเปอนในขาวสวนใหญเปนสารหนูอนินทรีย
Codex Alimentarius Commission - Geneva 14-18 July 2014 ไดกำหนดใหมกี ารปนเปอ นสารหนู
ชนิดอนินทรียในขาวขัดขาวตองไมเกิน 0.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
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2. หากอยูใ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งและสงสัยวาจะมีการสัมผัสหรือไดรบั สารหนู ควรปรึกษาบุคลากรทางสาธารณสุข
ในพื้นที่เพื่อขอรับคำแนะนำและการเฝาระวังสุขภาพที่เหมาะสม
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ÅÑ¡É³Ð·Ñ่Çä»
สารหนูในรูปธาตุบริสทุ ธิ์ เปนโลหะสีเทาเงิน มันวาว คอนขางเปราะ (อาจมีสเี หลืองหรือสีดำ) สวนใหญอยูใ น
รูปผงหรือผลึกซึ่งไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีรส บางครั้งอาจอยูในรูปผงสีเทาดำ สารหนูมีทั้งหมด 4 ชนิด คือ
Element, กาช, อินทรีย และ อนินทรีย โดยสารหนูอนินทรีย เปนสาเหตุของการเกิดพิษจากสารหนูมากที่สุด
สารหนูชนิดอนินทรีย ประกอบดวย 2 ชนิด คือ Trivalent arsenic (As+3, Arsenite) และ Pentavalent
(As+5, Arsenate) โดย Arsenite ทำใหเกิดพิษรุนแรงกวา Arsenate สำหรับสารหนูชนิดอนินทรียนั้นมักจะพบ
ในสาหรายและสิ่งมีชีวิตอื่นในทะเล บางครั้งเรียกวา Fish arsenic โดยสารหนูชนิดอนินทรีย ไมทำใหเกิดพิษ
ในรางกายและจะถูกขับออกทางปสสาวะภายในเวลาประมาณ 2 วัน หลังจากดูดซึมเขาสูรางกาย

·Ò§à¢ŒÒÊÙ‹Ã‹Ò§¡ÒÂ

สารหนูสามารถผานเขาสูรางกายโดยการหายใจ รับประทาน และทางผิวหนัง
ทางการหายใจ สวนใหญอยูในรูปของ Aerosol ซึ่งเปนสารหนูอนินทรียอันเนื่องจากการทำงานหรือ

ระหวางสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม อนุภาคของสารหนูมีขนาดคอนขางใหญ ฉะนั้นเมื่อหายใจ
เขาไปในระยะแรกสารหนูจะไปตกคางอยูที่ทางเดินหายใจสวนบน (ชองจมูก คอหอย กลองเสียง หลอดลม)
และตอมาจะถูกดูดซึมเขาไปในระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร ระยะเวลาในการตกคางและดูดซึม
จากระบบทางเดินหายใจจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติการละลายของสารที่หายใจเขาไป

ระบบทางเดินอาหาร สารหนูอนินทรียที่มาจากการรับประทานอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ยาที่มีสารหนู

หรือที่มาจากหายใจและตอมาผานเขาไปทางเนื้อเยื่อ
ผิวหนัง สารหนูอนินทรียส ามารถดูดซึมผานทางผิวหนัง สวนในคนมีขอ มูลนอยมาก คือมีเพียงรายงาน
วามีผูปวยเนื่องจากการใชแปงที่มีสารหนูทาใบหนา

¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ (ÃÐºº¼ÔÇË¹Ñ§)

จุดดำกระจัดกระจาย
ขนาด 1-2 mm

ตุม นูนแข็งสีเหลือง
ทีฝ่ า มือ ฝาเทา

ผูป ว ยทีไ่ ดรบั พิษจากสารหนูมคี วามผิดปกติ
ของผิวหนังโดยทำใหเกิด Hyperpigmentation
สลับกับ Hypopigmentation ที่บริเวณฝามือ
และฝาเทาเรียกวา Raindrop Pattern พบลักษณะ
การหนาตัวขึ้นของผามือและผาเทา ( HyperkeRatosis ) ในรายทีร่ นุ แรงจะทำใหมกี ารเปลีย่ นแปลง
ของเซลลผวิ หนัง เกิดมะเร็งผิวหนังชนิด Squamous ,
Basal Cell และ Bowen Disease โดยจะพบได
ทั ่ ว ตั ว โดยเฉพาะบริ เวณที ่ ไ ม ถ ู ก แดด ( SunProtected Area ) ระยะการเกิดมะเร็งผิวหนัง
นัน้ อาจพบไดหลังจากไดรบั พิษจากสารหนูเปนเวลา
20-40 ป

¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ (ÃÐººËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´)
สารหนูทำใหเกิดอันตราย ตอกลามเนื้อหัวใจโดยตรงเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ นอกจากนี้จากการ
ที่มีผลตอหลอดเลือดสวนปลายทำใหเกิดเนื้อเนาตายบริเวณปลายเทา (Gangrene Foot) เรียกวา
Blackfootdisease ทำใหเกิดมะเร็งในอวัยวะตางๆ เพิ่มขึ้น เชน มะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งที่ไตและ
กระเพาะปสสาวะ สาเหตุของการเกิดอุบัติการณ ของมะเร็งเพิ่มขึ้นนั้นไมชัดเจน คาดวานาจะ
เกิดจากผลของสารหนูตอ DNA Repair , Methylation ของ DNA และมีการเพิ่มขึ้น
ของ Free Radical

¡ÒÃ¢ÑºÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡ÒÂ
สารหนูทเ่ี ขาสูร า งกายประมาณครึง่ หนึง่ จะแพรกระจายไปอยูใ นกระแสโลหิต โดยเฉพาะในเม็ดเลือดแดง
นอกจากนัน้ ก็จะแพรกระจายไปตามอวัยวะตางๆ เชน ตับ ไต กลามเนือ้ และผิวหนัง นอกจากนีย้ งั พบวาสามารถ
ผานรกไปสูท ารกในครรภได แตไมพบวาขับออกทางน้ำนม สารหนูสว นใหญถกู ขับออกมากับปสสาวะ และบางสวน
ขับออกมากับอุจจาระ เสนผม เล็บ และมีจำนวนนอยทีอ่ อกมากับลมหายใจออก อัตราการขับออกจากรางกาย
คอนขางชา ใชเวลาประมาณ 10 วัน หลังจากสัมผัสสารหนูเขาไปแบบเฉียบพลัน และในรายทีส่ มั ผัสเขาไปติดตอกัน
ตองใชเวลานานมากกวา 1 ป ในการขับออกจากรางกาย

»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁà¢ŒÁ¢Œ¹áÅÐ¡ÒÃ»¹à»„œÍ¹ã¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐË‹Ç§â«‹ÍÒËÒÃ

1) ในหิน ดิน และตะกอนดิน ปริมาณสารหนูบริเวณผิวพืน้ โลกหรือเปลือกโลกประมาณ 1.5-2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

คาเฉลีย่ ของปริมาณสารหนูในดินแถบทวีปยุโรปอยูใ นชวง 0.01- 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในดินทัว่ ๆ ไปจะมีสารหนู
ประมาณ 0.2-40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และดินในระดับลึกลงไปมีปริมาณสารหนู มากกวา 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
การปนเปอนสารหนูในดิน บริเวณอำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในชวง 21-14,000
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และอำเภอบันนังสตาร จังหวัดยะลา อยูใ นชวง 540-16,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม การปนเปอ น
สารหนูในตะกอนดินของหวยเหล็ก จังหวัดเลย เทากับ 538 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และการปนเปอ นสารหนูในจังหวัด
สุพรรณบุรี อยูในชวง 22-380 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ป 2552)
2) ในอากาศ ปริมาณความเขมขนของสารหนูในบรรยากาศบริเวณที่ไมมีการปนเปอน มีคาต่ำมากคือ <1-2
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนบริเวณใกลเคียงกับแหลงถลุงแรทองแดง ตะกั่ว ปริมาณสารหนูในบรรยากาศ
ที่ตรวจวัดได > 1 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
3) ในน้ำดืม่ ปริมาณความเขมขนของสารหนูโดยธรรมชาติในน้ำดืม่ มีคา แตกตางกันไปตามแตละสวนของโลก
เชน จากการสำรวจน้ำประปาในชุมชนตางๆ ในประเทศแคนาดาในพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญ
 หาเกีย่ วกับโรคพิษสารหนูเรือ้ รัง
พบวาปริมาณสารหนูในน้ำบอมีคา เกิน 1 มิลลิกรัมตอลิตร หรือแถบเมือง Cordobo ประเทศอารเจนตินา ปริมาณสูงสุด
ทีพ่ บในน้ำมีคา ในชวง 0.9-3.4 มิลลิกรัมตอลิตร หรือน้ำบอบาดาลในเมือง Tainan ประเทศไตหวันมีปริมาณสารหนู
สูงถึง 1.8 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับในประเทศไทยปริมาณการปนเปอ นสารหนูในบอน้ำผิวดิน อ.รอนพิบลู มีคา อยูร ะหวาง
0.2 - 0.83 มิลลิกรัมตอลิตร และในบอน้ำบาดาลพบปริมาณสารหนูอยูร ะหวาง 0.05 - 1.00 มิลลิกรัมตอลิตร
4) ในอาหาร สารหนูในอาหารโดยทั่วไปจะมีปริมาณต่ำกวา 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ำหนักเปยก) ยกเวน
อาหารทะเลปริมาณสารหนูสงู ถึง 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ำหนักเปยก) สัตวนำ้ ทีม่ เี ปลือกหุม มีปริมาณสารหนู
สูงถึง 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมและปริมาณสารหนูสว นใหญทพ่ี บจะอยูใ นรูปสารประกอบอินทรีย สารหนูสะสม
อยูในเนื้อเยื่อของสัตวปกและสุกร อันเนื่องมาจากการใชสารประกอบสารหนูอินทรียผสมในอาหารสัตวเพือ่ เรง
การเจริญเติบโต

