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โลหะหนกัโลหะหนกัโลหะหนกัโลหะหนกั    ::::    

    

    

AAAArsenicrsenicrsenicrsenic    
สารหนูสารหนูสารหนูสารหน ู(Arsenic)(Arsenic)(Arsenic)(Arsenic)    
 

สารหน ูสารหน ูสารหน ูสารหน ูคืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไร    
 สารหนูเป็นธาตุกึ�งโลหะ เป็นสารที�มี
ลกัษณะเป็นผงโลหะสเีทา มมีากเป็นอนัดบัที� 20  

ของธาตุที�พบมากบนโลก  สารหนูพบในสิ�งมชีวีติ
ทั &งพชืและสตัว์ ตลอดจนพบในธรรมชาติ ได้แก่ 
ในพื&นดิน ทะเล มหาสมุทร และแหล่งนํ&าต่างๆ 
สารหนูในธรรมชาตเิหล่านี&มาจากการระเบดิของ
ภูเขาไฟ, การเผาถ่านหนิ, การถลุงแร ่การใชส้าร

กาํจดัศตัรพูชื และสารหนูซึ�งเป็นองคป์ระกอบของ
ดิน หิน ตามธรรมชาติ นอกจากนี&สารหนูยัง
ออกมาสู่บรรยากาศโลกจากอุตสาหกรรมบาง

ประเภทที�มกีารใชส้ารชนิดนี& เช่น การอบไม ้การ
ผลติส ีและการผลติสารกาํจดัศตัรพูชื  

 

แหลงทีม่าของแหลงทีม่าของแหลงทีม่าของแหลงทีม่าของสารหน ูสารหน ูสารหน ูสารหน ู    

        สารหนูเกิดขึ&นได้เองทั &งตามธรรมชาต ิ
และดว้ยฝีมอืมนุษย ์ดงันี&  

            1.  ในธรรมชาต ิเกดิจากการชะลา้งของ

หนิและแร่ที�มสีารหนูเป็นองคป์ระกอบ เช่น อารซ์ี
โนไพไรท์ (FeAsS) ทําให้พบสารหนูทั �วไปใน
สิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะในดนิ พบไดต้ั &งแต่ 0.1 - 

40 มลิลกิรมั /กโิลกรมั  และอาจพบไดต้ามแหล่ง

นํ&าธรรมชาต ิเช่น ทะเลสาป แม่นํ&า นํ&าบ่อ นํ&าพ ุ 
            2.   กจิกรรมของมนุษย ์ทําใหส้ารหนูใน

สิ�งแวดล้อมเพิ�มปรมิาณขึ&น เช่น การทาํเหมอืงแร ่
การถลุงโลหะ การใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงใน

การเกษตร  สารหนูยงัถูกนํามาใช้เป็นวตัถุดบิใน

การผลิตยากําจัดศัตรูพืช  ยาฆ่าแมลง ยาฆ่า

วชัพืช นํ&ายาถนอมเนื&อไม้ บางครั &งมีการนํามา
ผสมในอาหารสตัว ์ในยาคนและยาสตัว ์ 

            สารหนูมอียู่  2 รูปแบบ คอื สารหนู

อนิทรีย์  (Organic)  และสารหนูอนินทรีย ์ 

(Inorganic) ซึ�งสารหนูในรปูแบบที�กล่าวไดว้่าเป็น
พษิมากคอื สารหนูอนินทรยี ์ จะมพีษิรา้ยแรงกวา่ 

 

ธาตุสารหนูบรสิทุธิ 8 (As) หรอืสารหนูอนิทรยี ์   

สารหนูอนินทรีย์ส่วนใหญ่พบในแหล่งโรงงาน

อุตสาหกรรมที�ใช้สารหนูและแหล่งที�มกีารใช้สาร
กาํจดัศตัรพูชื ตลอดจนในบรเิวณถลุงแร่ 

 

การเขาสูรางกาย การเขาสูรางกาย การเขาสูรางกาย การเขาสูรางกาย     
               สารหนูสามารถเข้าสู่ร่างกายคนเราได้

โดยการสมัผสัผวิหนัง  การหายใจและ จากการ

รบัประทานอาหารและนํ&าดื�มที�มีการปนเปื&อนของ
สารหนู  โดยส่วนใหญ่แล้วสารหนูเข้าสู่ร่างกาย

จากการบรโิภคอาหารแล้วจะดูดซึมผ่านทางเดนิ

อาหารมากกวา่วถิอีื�น สารหนูนี&เมื�อถูกดดูซมึเขา้สู่

รา่งกายจะถกูขจดัออกจากร่างกายอย่างรวดเรว็ มี

งาน ศกึษาวจิยัพบว่าประมาณ 80-90% ของสาร

หนูที�เขา้สู่ร่างกายนั &นจะถูกขจดัออกจากร่างกาย
ออกทางปสัสาวะภายใน 2  วนั 

 

การปนเปอนสารหนลูงสูอาหาร การปนเปอนสารหนลูงสูอาหาร การปนเปอนสารหนลูงสูอาหาร การปนเปอนสารหนลูงสูอาหาร     
            อาหารส่วนใหญ่ที�พบว่ ามีสารหนู
ปนเปื&อนนั &นได้แก่ สตัว์และพชืทะเล  เนื�องจาก
ตามธรรมชาตสิามารถพบสารหนูไดใ้นทะเล และ

มหาสมุทร  ซึ�งในท้องทะเลมีปริมาณสารหนู

ประมาณ 0.5-50  มลิลกิรมั /กโิลกรมั  สาํหรบัใน

แหล่งนํ&าจืดพบว่ามีปรมิาณสารหนูในปลานํ&าจืด 
ตํ�ากวา่ในปลาทะเลมาก คอืตํ�ากว่า 10  มลิลกิรมั / 

กโิลกรมั 

            สาํหรบัพชืบนพื&นดนิ ตรวจพบว่าในพชื
ไรม่ปีรมิาณสารหนู 0-20 มลิลกิรมั /กโิลกรมั   ซึ�ง
ทั &งนี&ขึ&นกบัพื&นที�เพาะปลูก ถา้หากปลูกใกล้แหล่ง
อุตสาหกรรม หรอืในพื&นดนิที�มปีรมิาณสารหนูสูง 
พืชดังกล่าวก็จะมีการดูดซึมสารชนิดนี& ได้มาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน ข้าว ตรวจพบสารหนูสูง
มากคือมีปรมิาณสูงถึง 150-250 มิลลิกรมั /

กโิลกรมั  นอกจากนี&เหด็ที�บรโิภคไดบ้างชนิดที�
ปลกูในดนิที�มสีารหนูกจ็ะพบสารชนิดนี&เช่นกนั 
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AAAArsenicrsenicrsenicrsenic     
 

                สําหรับในสัตว์  โดยทั �วไปแล้วพบ
ปรมิาณสารหนูในระดบัใกล้เคยีงกบัพชื ยกเว้น

สตัว์ปีก พบในปรมิาณตั &งแต่ 0 -100 มลิลกิรมั /

กโิลกรมั   ซึ�งมาจากอาหารสตัว ์เช่น Fish meal 

ที�มีสารหนูปะปนอยู่ และสารเร่งการเติบโตที�มี
ส่วนผสมของสารหนู ซึ�งยงัคงมใีชใ้นบางประเทศ 
ในนํ&าดื�มซึ�งรวมถงึ นํ&าแร่ และนํ&าบรรจุขวดต่างๆ 
บางครั &งพบปริมาณสารหนูสูง เกินกว่า  200 

มลิลิกรมั /ลิตร เนื�องมาจากแหล่งนํ&าใต้ดนิมกีาร
ปนเปื&อนสารนี&   
 

อนัตรายของสารหนูอนัตรายของสารหนูอนัตรายของสารหนูอนัตรายของสารหนู    
                 พษิของสารหนูนั &นมทีั &งแบบเฉียบพลัน 
(Acute Toxicity) และเรื&อรงั ( Chronic Toxicity )  

 

 
 

               อาการพษิเฉียบพลัน    สารหนูทําให้

เกดิการระคายเคอืงต่อเนื&อเยื�ออวยัวะ ที�สมัผสักบั
สารหนู และอาจทําให้คลื�นไส้ อาเจียน  เป็น
ตะครวิ  กลา้มเนื&อเกรง็ อาการแทรกซอ้นเกี�ยวกบั
การทํางานของหวัใจ และเสยีชวีติจากการทํางาน

ลม้เหลวของหวัใจ 

             อาการพษิเรื&อรงั    เกดิจากการได้รบั
สารหนูตดิต่อกนัเป็นเวลานาน สารนี&จะทาํใหเ้กดิ
เป็นแผล  หรอืเป็นรูที�ช่องจมูก  ผวิหนังหนาขึ&น  
มีรอยด่างดําที�ผิวหนัง อาจมีเส้นสีขาวบนเล็บ  
นอกจากนี&สารนี&ยงัทําให ้เกดิอาการชา ตามปลาย
มือปลายเท้า มีความรู้สึกแสบร้อน มีอาการ

ออ่นเพลยีของแขน ขา และอาจเป็นมะเรง็ผวิหนัง

และปอด  รวมทั &งมีผลต่อทารกในครรภ์  และมี
ฤ ท ธิ 8 ก่ อ ก า ร ก ล า ย พั น ธ์ุ

 


