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สารหนู (Arsenic)
สารหนู คืออะไร
สารหนู เ ป็ น ธาตุ กึง โลหะ เป็ น สารทีมี
ลักษณะเป็ นผงโลหะสีเทา มีมากเป็ นอันดับที 20
ของธาตุทพี บมากบนโลก สารหนูพบในสิง มีชวี ติ
ทัง& พืชและสัตว์ ตลอดจนพบในธรรมชาติ ได้แก่
ในพื&นดิน ทะเล มหาสมุ ทร และแหล่ ง นํ& า ต่า งๆ
สารหนูในธรรมชาติเหล่านี&มาจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟ, การเผาถ่านหิน, การถลุงแร่ การใช้สาร
กําจัดศัตรูพชื และสารหนูซงึ เป็นองค์ประกอบของ
ดิน หิน ตามธรรมชาติ นอกจากนี& ส ารหนู ย ัง
ออกมาสู่บ รรยากาศโลกจากอุ ต สาหกรรมบาง
ประเภททีม กี ารใช้สารชนิดนี& เช่น การอบไม้ การ
ผลิตสี และการผลิตสารกําจัดศัตรูพชื
แหลงทีม
่ าของสารหนู
าของสารหนู
สารหนู เ กิด ขึ&นได้เ องทัง& ตามธรรมชาติ
และด้วยฝีมอื มนุษย์ ดังนี&
1. ในธรรมชาติ เกิดจากการชะล้างของ
หินและแร่ทมี สี ารหนูเป็ นองค์ประกอบ เช่น อาร์ซี
โนไพไรท์ (FeAsS) ทําให้พบสารหนู ท ั วไปใน
สิง แวดล้อม โดยเฉพาะในดิน พบได้ตงั & แต่ 0.1 40 มิลลิกรัม /กิโลกรัม และอาจพบได้ตามแหล่ง
นํ&าธรรมชาติ เช่น ทะเลสาป แม่น&าํ นํ&าบ่อ นํ&าพุ
2. กิจกรรมของมนุษย์ ทําให้สารหนูใน
สิง แวดล้อมเพิม ปริมาณขึน& เช่น การทําเหมืองแร่
การถลุ ง โลหะ การใช้ ป๋ ุ ยและยาฆ่ า แมลงใน
การเกษตร สารหนูยงั ถูกนํามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ใน
การผลิต ยากํ า จัด ศัต รูพ ืช ยาฆ่ า แมลง ยาฆ่ า
วัชพืช นํ& ายาถนอมเนื& อ ไม้ บางครัง& มีก ารนํ า มา
ผสมในอาหารสัตว์ ในยาคนและยาสัตว์
สารหนู มอี ยู่ 2 รูปแบบ คือ สารหนู
อิน ทรีย์ (Organic)
และสารหนู อ นิน ทรีย์
(Inorganic) ซึง สารหนูในรูปแบบทีก ล่าวได้ว่าเป็ น
พิษมากคือ สารหนูอนินทรีย์ จะมีพษิ ร้ายแรงกว่า
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ธาตุสารหนูบริสทุ ธิ 8 (As) หรือสารหนูอนิ ทรีย์
สารหนู อ นิ น ทรีย์ส่ ว นใหญ่ พ บในแหล่ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมทีใช้สารหนู และแหล่งทีมกี ารใช้สาร
กําจัดศัตรูพชื ตลอดจนในบริเวณถลุงแร่
การเขาสูร า งกาย
สารหนู สามารถเข้าสู่ร่างกายคนเราได้
โดยการสัมผัสผิวหนัง การหายใจและ จากการ
รับประทานอาหารและนํ&าดืมทีม ีการปนเปื&อนของ
สารหนู โดยส่วนใหญ่ แล้ว สารหนู เข้า สู่ร่างกาย
จากการบริโภคอาหารแล้วจะดูดซึมผ่านทางเดิน
อาหารมากกว่าวิถอี นื สารหนูน&ีเมือถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายจะถูกขจัดออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว มี
งาน ศึกษาวิจยั พบว่าประมาณ 80-90% ของสาร
หนู ทเี ข้าสู่ร่างกายนัน& จะถูกขจัดออกจากร่างกาย
ออกทางปสั สาวะภายใน 2 วัน
การปนเปอ
 นสารหนูลงสูอ
 าหาร
อาหารส่ ว นใหญ่ ที พ บว่ า มี ส ารหนู
ปนเปื& อนนัน& ได้แ ก่ สัตว์และพืชทะเล เนืองจาก
ตามธรรมชาติสามารถพบสารหนูได้ในทะเล และ
มหาสมุ ท ร ซึง ในท้อ งทะเลมีป ริม าณสารหนู
ประมาณ 0.5-50 มิลลิกรัม /กิโลกรัม สําหรับใน
แหล่งนํ& าจืดพบว่ามีปริมาณสารหนู ในปลานํ& าจืด
ตํากว่าในปลาทะเลมาก คือตํากว่า 10 มิลลิกรัม /
กิโลกรัม
สําหรับพืชบนพืน& ดิน ตรวจพบว่าในพืช
ไร่มปี ริมาณสารหนู 0-20 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ซึง
ทัง& นี&ข&นึ กับพื&นทีเ พาะปลูก ถ้าหากปลูกใกล้แหล่ง
อุตสาหกรรม หรือในพืน& ดินทีมปี ริมาณสารหนูสูง
พืช ดัง กล่ า วก็จ ะมีก ารดูด ซึม สารชนิ ด นี& ไ ด้ม าก
โดยเฉพาะอย่า งยิงใน ข้า ว ตรวจพบสารหนู สูง
มากคือ มีป ริมาณสูง ถึง 150-250 มิล ลิกรัม /
กิโลกรัม นอกจากนี&เ ห็ดทีบริโภคได้บางชนิดที
ปลูกในดินทีม สี ารหนูกจ็ ะพบสารชนิดนี&เช่นกัน
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สํ า หรับ ในสั ต ว์ โดยทั ว ไปแล้ ว พบ
ปริมาณสารหนู ใ นระดับ ใกล้เ คีย งกับพืช ยกเว้น
สัตว์ปีก พบในปริมาณตัง& แต่ 0 -100 มิลลิกรัม /
กิโลกรัม ซึง มาจากอาหารสัตว์ เช่น Fish meal
ทีมีส ารหนู ป ะปนอยู่ และสารเร่ง การเติบโตทีมี
ส่วนผสมของสารหนู ซึง ยังคงมีใช้ในบางประเทศ
ในนํ&าดืมซึง รวมถึง นํ&าแร่ และนํ&าบรรจุขวดต่างๆ
บางครัง& พบปริม าณสารหนู สู ง เกิ น กว่ า 200
มิลลิกรัม /ลิตร เนืองมาจากแหล่งนํ& าใต้ดนิ มีการ
ปนเปื&อนสารนี&
อันตรายของสารหนู
พิษของสารหนู นนั & มีทงั & แบบเฉียบพลัน
(Acute Toxicity) และเรือ& รัง ( Chronic Toxicity )
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อาการพิษเฉียบพลัน สารหนู ทําให้
เกิดการระคายเคืองต่อเนื&อเยืออวัยวะ ทีสมั ผัสกับ
สารหนู และอาจทํ า ให้ ค ลืน ไส้ อาเจี ย น เป็ น
ตะคริว กล้ามเนื&อเกร็ง อาการแทรกซ้อนเกีย วกับ
การทํางานของหัวใจ และเสียชีวติ จากการทํางาน
ล้มเหลวของหัวใจ
อาการพิษเรือ& รัง เกิดจากการได้รบั
สารหนูตดิ ต่อกันเป็ นเวลานาน สารนี&จะทําให้เกิด
เป็ นแผล หรือเป็ นรูทชี ่องจมูก ผิว หนังหนาขึ&น
มีร อยด่ า งดํา ทีผ ิว หนั ง อาจมีเ ส้น สีข าวบนเล็ บ
นอกจากนี&สารนี&ยงั ทําให้ เกิดอาการชา ตามปลาย
มื อ ปลายเท้ า มี ค วามรู้ส ึก แสบร้ อ น มี อ าการ
อ่อนเพลียของแขน ขา และอาจเป็ นมะเร็งผิวหนัง
และปอด รวมทัง& มีผ ลต่อ ทารกในครรภ์ และมี
ฤ ท ธิ 8 ก่ อ ก า ร ก ล า ย พั น ธุ์
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