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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการปนเปอนสารหนูในตัวอยางเสนผมของชาวบานในชุมชนใกลเคียงขุมเหมือง
เกา บริเวณพื้นที่ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยตระหนักถึงผลกระทบของพิษสารหนูตอ
สุขภาพ ทั้งนี้ไดใหความสําคัญของการยอยตัวอยางเพื่อลดการรบกวนในการตรวจวิเคราะหโดยใชเทคนิคการเติม
สารหนูมาตรฐานในตัวอยางและวัดความเขมทั้งกอนและหลังเติมสารมาตรฐาน โดยทําการวิเคราะหดวยเครื่อง 
ICP-MS ซึ่งพบวาเปนวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการลดการรบกวนตางๆ อันเนื่องมาจากองคประกอบในสารตัวอยาง 
งานวิจัยนี้จึงมีการศึกษาประเมินความเสี่ยงสูงสุดของสารหนูตอสุขภาพของประชากรในพื้นที่ตําบลองคพระ ซึ่งอาจ
ไดรับสารหนูจากการบริโภคน้ํา โดยการเก็บตัวอยางเสนผมจากผูหญิง 37 คน ชวงอายุ 2-60 ป นํามาวิเคราะห
ปริมาณสารหนูรวมโดยวิธี ICP-MS พบวาประมาณรอยละ 8 ของตัวอยางผมพบปริมาณสารหนูรวมสูงกวา           
1 ไมโครกรัมตอกรัม ซึ่งเปนระดับความเขมขนที่บงชี้ถึงความเปนพิษ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชนควร
รวมกันวางมาตรการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงจากพิษสารหน ู

 
คําสําคัญ :  รูปแบบทางเคม ี สารหนู   LC-ICP-MS 
 

Abstract 
                   A study on concentration of total arsenic in hair human were conducted in an abandoned tin 
mining area at Tambon Ong-Phra, Dannchang District, Suphanburi Province. The arsenic in these 
samples was analyzed using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS). Sample 
digestion and interference reduction procedures by As standard addition technique was found to be an 
excellent method for reducing the matrix effects. Concerning human well-being and health in the vicinity 
of the abandoned tin mine, this study thus assessed the human health risk of arsenic associated with 
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water consumption of local communities at Tambon Ong-phra, based on an acceptable worst-case 
scenario. Hair samples were analysed for total As by ICP-MS in females (n= 37) aged 2 – 60 years. The 
results showed that about 8 percent of females hair samples had As levels above the value of 1 µg/g, 
indication of toxic effects. Therefore, the authorities and local communities should have the appropriate 
strategies for the reduction of health risk. 
 
Keywords : chemical speciation, arsenic, LC-ICP-MS 
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คํานํา 

สารหนูหรือ อารเซนิก (arsenic) เปนธาตุที่พบไดทั่วไปในธรรมชาติบนบกและในทะเล เปนที่ทราบกันดีวา 
สารหนูเปนสารที่มีพิษสูง แตความเปนพิษจะแตกตางกันไปในรูปแบบทางเคมีที่พบ สารหนูอนินทรีย ไดแก 
arsenate (As+3) มีความเปนพิษสูงมากและเปนสารกอมะเร็ง และ arsenate (As+5) ไมมีพิษ (US-EPA, 2003)
ในขณะที่สารหนูอินทรีย จะมีความเปนพิษต่ํากวา เชน monomethyl arsenic Acid (MMA), dimethyl arsenic 
acid (DMA), Trimethylarsonium ion (TMA+) และ tetramethylarsine oxide (TMAO) ในการวิเคราะหสารหนูรวม 
ไมสามารถบอกระดบัความเปนพิษได แนวโนมการศึกษาจึงเนนไปที่การศึกษารูปแบบทางเคมีมากขึ้นประกอบกับที่
มีการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหทางสเปกโทรเมตร ีทําใหขีดจํากัดของการวิเคราะหต่ําสามารถทําไดดียิ่งขึ้น ซึ่งเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาทางดานรูปแบบทางเคมีในปจจุบัน 
 การสกัดสารหนูในเสนผมจะเปนเสนผมของประชาชนบริเวณ หมูที่ 5 ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เทคนิคที่นิยมใชในการวิเคราะหรูปแบบทางเคมีของสารหนูในปจจุบันคือ LC/ICP-MS ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากสามารถวิเคราะหไดถึงระดับต่ํากวาไมโครกรัมตอลิตร (Caruso และคณะ, 2003)
 สําหรับประเทศไทย การวิเคราะหรูปแบบทางเคมีของสารหนูมีประโยชนมากตออุตสาหกรรมการสงออก
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา เชน ปลาทะเลเนื่องจากในบางครั้งพบวาปริมาณสารหนูรวมในปลามีคาที่เกินมาตรฐานทั้งที่สวน
ใหญแลวจะเปนสารหนูอินทรียในรูปของ arsenobetain ซึ่งเปนรูปแบบที่ไมเปนพิษ สวนรูปแบบในความเปนพิษสูง
คือ สารหนูอนินทรียซึ่งมีเพียงเล็กนอย ทําใหเกิดผลเสียตอการสงออกผลิตภัณฑปลาไปยังตางประเทศ สวนรูปแบบ
สารหนูอนินทรียในเสนผมจะมีความเปนพิษนั้น เปนการประเมินความเสี่ยงการสะสม สารหนู อันมีสาเหตุจากการ
ดื่มน้ําประปาที่เปนน้ําประปาที่นําน้ําดิบ บริเวณเหมืองดีบุกเกา หมูที่ 5 ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี นํามาทําน้ําประปาใหประชาชนใช เพื่อเปนขอมูลที่ทําใหผูมีหนาที่ไดทําการแกไขและปรับปรุงในชุมชน
นั้นใหดีขึ้น 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ปริมาณสารหนูในเสนผมวิเคราะหโดยเครื่อง LC-ICP-MS ซึ่งเปนเครื่องที่สามารถวิเคราะหไดเร็วและ
ถูกตอง ความเขมขนที่ต่ํามากได โดยการใชเทคนิคที่ประกอบดวยระบบ Agilent 1100 LC, ตอกับ Agilent 7500 
ICP-MS เปน LC-ICP-MS ที่สามารถนํามาตรวจสอบระดับความเปนพิษของสารหนูไดซึ่งสภาวะเครื่องดังตารางที ่1  
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ตารางที่ 1 Operating Condition 
LC Agilent 1100 Series 
Column Anion exchange columns 

(G3154A/101,G3154A/102) 
Mobile phase 4.0 mM NH4NO3  2.5 (NH4)2HPO4  
Flow rate 1.0 ml/min 
Column temperature Ambient 
Injection volume 0.05 mL 
Run time 10 min (600 sec) 
Number of injection 1 

 
ICP-MS Agilent 7500 
RF power 1.4 kW 
Plasma gas 15 L/min 
Aux.gas 1.0 L/min 
Carrier gas 1.1 L/min 
Sampling depth 7.5 mm 
Acquired mass 75 
Points/mass 1 
Dwell time 0.5 sec/mass 

(RSD%) at 10 ug/L(ppb) was less than 2% 
 

สารละลายมาตรฐานสารหนูรวมเขมขน 1000±5 มิลลิกรัมของสารหนูตอลิตร (วัตถุอางอิงมาตรฐานจาก
NIST) เปนของบริษัท Merck สวน NaAsO2 (arsenite,As+3),Na2HAsO3.7H2O (arsenate,(As+5), 
(CH3)2AsO(OH)2 dimethyl arsenic acid (DMA) เปนของ Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany) และ CH3AsO 
(OH)2, monomethyl arsenic acid (MMA) เปนของ Argus Chemicals (Florence ,Italy) เตรียมสารละลายแตละ
ชนิดดวยน้ํา Mili-Q (18M Ω.cm) วัตถุอางอิงที่ไดรับการรับรองแลว (Certified Human Hair, CRM) (GW 07601 
GSH1) ไดนํามาตรวจสอบความถูกตองและแมนยํา   

 
การวิเคราะหรูปแบบทางเคมีของสารหนูในเสนผม 

วิธีการยอยดวยกรดทั้งหมด (total acid digestion method) 
การเก็บเสนผมโดยการใชกรรไกรตัดผมใหเหนือหนังศีรษะขึ้นมา 1 เซนติเมตร เก็บใสถุงจากนั้นชั่งเสนผม

หนัก 1.0 กรัมทําความสะอาดดวยอะซีโตน นํามายอยดวย 6 มิลลิลิตร ของกรดไนตริก และ 1 มิลลิลิตร ของกรด
เปอรออกไซด(Vi และคณะ, 2004) ปดฝาขวดเทฟลอน เอาไวแตระวังอยาปดแนนจนเกินไปทิ้งไว 1 คืน ในตูดูดควัน 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1961 

จากนั้นปดฝาเทฟลอนใหแนน นําไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ทิ้งใหตัวอยางเย็น 
จากนั้นเทสารละลายลงในขวดวัดปริมาตร ปรับปริมาตรใหเปน 10 มิลลิลิตร นําไปวัดปริมาณสารหนูรวมดวยเครื่อง 
ICP-MS และนําไปวิเคราะหรูปแบบทางเคมีดวยเครื่อง LC-ICP-MS 
 การทดสอบประสิทธิภาพของการวิเคราะห 
 นําวัตถุอางอิงที่ไดรับการยอมรับแลว (Certified Human Hair, CRM) ชนิด (GW 07601 GSH1) ไป
วิเคราะหสารหนูรวมดวยวิธีการยอยดวยกรดทั้งหมด แลวเปรียบผลที่ไดกับคาที่ถูกรับรองแลว จากนั้นแบง
สารละลายเปน 2 สวนคือ สวนที ่1 นําไปวิเคราะหปริมาณสารหนูที่สกัดไดทั้งหมดดวย ICP-MS และสวนที่ 2 นําไป
วิเคราะหรูปแบบทางเคมีของสารหนูดวย LC-ICP-MS นําคาที่ไดจากทั้งสวนไปเปรียบเทียบกับคาที่ถูกรับรองแลว 
 
การหาคาขีดจํากัดของการตรวจวัด (Limit of Detection; LOD) และขีดจํากัดในการวัดปริมาณ 
(Limit of Quantitation; LOQ) 

หาคา LOD และ LOQ ของการวิเคราะหปริมาณสารหนู คํานวณจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ของคาเฉลี่ยของความเขมขนของชุดควบคุมที่ไมเติมสาร (blank) สวน LOD และ LOQ ของการ
วิเคราะหรูปแบบทางเคมีของสารหนู คํานวณจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลี่ยความเขมขนต่ําสุดที่สามารถ
วัดไดดวย LC-ICP-MS 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

การประเมินความเสี่ยงที่เปนเฉพาะตัวบุคคลของประชาชน ที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา หมูที่ 5  ตําบลองค
พระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ี

พื้นที่ศึกษา หมูที่ 5 ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนที่อาศัย มีจํานวน 37 คน  
พบวา กลุมวัยเด็ก (อายุ 2-15 ป) มีคา HQ อยูระหวาง 15.33 – 76.67 กลุม วัยหนุมสาว (อายุ 16-29 ป) มีคา HQ 
อยูระหวาง 11.5 – 19.16  กลุมวัยทํางาน (อายุ 30-49 ป) มีคา HQ อยูระหวาง  7.56 – 13.13  และกลุมวัยชรา 
(อายุ 50-60 ป) มีคา HQ อยูระหวาง 4.36 – 5.56  ตามลําดับ ซึ่งพบวา จากประชาชน จํานวน 37 คน นั้น มีคา HQ 
ระหวาง 1-10 มีจํานวน 37.84  % และมีคา HQ มากกวา 10 มีจํานวน 62.16  %   ดังแสดงตามตารางที ่2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 ผลจากการคํานวณคา Chronic risk assessment ของประชาชนในพื้นที ่ศึกษาหมูที ่5 ตําบลองคพระ  
                 อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ีจํานวน 37 คน 

คา HQ จํานวน % ประเภท 
< 1 - Non effect 
1-10 37.84 Effect 
>10 62.16 Significant effect 
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การประเมินความเสี่ยงจากความเขมขน สารหนูที่สะสมอยูในเสนผม ของประชาชน จํานวน 37 คน ที่
อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา 
 การประเมินความเสี่ยงจากความเขมขน สารหนูที่สะสมอยูในเสนผม ของประชาชน จํานวน 37 คน ที่
อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา พบวา มีความเขมขนสารหนูอยูระหวาง 0.03-1.34 µg/g โดยที่มีความเขมขนสารหนูนอย
กวา 0.08 µg/g มีจํานวน 1 คน  มีความเขมขนสารหนู ในระดับคนปกติ4  ระหวาง 0.08-0.25 µg/g มีจํานวน 5 คน 
ที่ความเขมขนสารหนูระหวาง 0.25-1.0 µg/g มีจํานวน 28 คน และที่ความเขมขนสารหน ูเกิน 1 µg/g ที่แสดงความ
เปนพิษตอสุขภาพ มีจํานวน 3 คน  ดังแสดงตามตารางที ่3 และรูปที ่1  ดังนี ้
ตารางที่ 3 การแบงกลุมอัตราการปนเปอนสารหนูในเสนผม 

ประชาชน 37 คน <0.08(µg/g) 0.08-0.25(µg/g)a 0.25-1.00 (µg/g) >1.00(µg/g)b 

จํานวน % 27.0 13.51 76.67 8.10 
จํานวน คน 1 5 28 3 

โดยที ่a. Normal level of arsenic in human hair (Arnold et al., 1990) 
          b. Indicator of toxicity (Arnold et al., 1990) 
ที่มา : ผลวิเคราะหดวยเครื่อง ICP-MS 
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รูปที่ 1 ความเขมขนสารหนูที่สะสมในเสนผมประชาชน จํานวน 37 คน ในพื้นที ่ศึกษาหมูที ่5 ตําบลองคพระ 

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ี  
 
 จากรูปที ่1 พบวา ประชาชน ที่เกิดความเสี่ยงม ี3 คน มีคาความเขมขนสารหนูเกิน1 µg/g ที่มีความเปน
พิษตอสุขภาพ  

อายุ(ป) 
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รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวาง คา Hazard Quotien และ ความเขมขนสารหนูที่สะสมในเสนผมประชาชน หมู 
           ที ่5 ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ี 
 
 จากรูปที่ 2 พบวา ประชาชนสวนใหญในหมูที่ 5 จะมี HQ ระหวาง 10-15 เปนสวนใหญ เด็กจะมีคาความ
เขมขนสารหนูในเสนผมต่ํา แตมีคา HQ สูง ถาลักษณะนี้ ความเสี่ยงนาจะขึ้นกับปจจัยอื่น เปนหลัก จึงทําการศึกษา
ความสัมพันธของน้ําหนัก มีผลกับการสะสมสารหนูในเสนผมดังแสดงตามรูปที3่ 
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รูปที่ 3  แสดงความสัมพันธระหวางคา Hazard Quotien และ น้ําหนัก (กิโลกรัม) 
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น้ําหนัก (กิโลกรัม) 

Concentration of arsenic (µg/g) in hair 
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รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวาง คา Hazard Quotien และ อายุ (ป) 
 
 จากการศึกษาของเสนผมของคน 37 คนในการศึกษาที่มีความสัมพันธกับความเสี่ยงคนที่มีสารหนูสะสม
ในเสนผมมาก จะมีความเสี่ยงสูง จึงศึกษาความสัมพันธดังรูปที ่4 สําหรับเด็กสรุปความสัมพันธไมไดเพราะเด็กจะมี
การตัดผมบอย ประชาชนสวนมากจะมีสารหนูสะสมในเสนผมทุกคน อยูในชวง 0.03-1.34 µg/g   คา HQ อยู
ระหวาง 10-15 โดยประมาณ กรณีเด็กแมวาจะมีสารหนูในเสนผมนอย มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง (คาHQ สูง)  
 จากรูปที ่3 ดูความสัมพันธระหวางคา HQ และน้ําหนัก พบวามีแนวโนมคา HQ ลดลงตามน้ําหนัก อธิบาย
ไดวา น้ําหนักมาก ความเสี่ยงลดลง และรูปที่ 4 ดูความสัมพันธระหวาง คา HQ และอายุ พบวา สามารถอธิบาย
ความสัมพันธไดวาอายุนอย มีคา HQ  สูง และ ชวงอายุ 20-40 ป จะมีคา HQ ใกลเคียงกัน แตตองดูถึงสภาพ
รางกาย และสภาพสิ่งแวดลอมและที่อยูอาศัยประกอบดวย 
  ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงจากการไดรับสัมผัสจากการใชน้ํา จะขึ้นกับอายุของคนที่อยูที่พื้นที่นั้น ถา
อายุนอยมาก คา HQ จะมาก เนื่องจาก เด็กที่มีอายุต่ํากวา 11 ป ในพื้นที่ศึกษาจะมีความเสี่ยงความเปนพิษจาก
สารหนูมากกวา โดยการอุปโภค บริโภค น้ําที่มีการปนเปอนสารหน ู 

สวนคนที่มีอายุเกิน 50 ปขึ้นไป พบวา มีสารหนูในเสนผมมากกวา 0.7 µg/g   และพบมีอาการเกิดเปน
สะเก็ดเงินตรงฝาเทา และมีจุดดางตามผิวหนังเห็นไดอยางชัดเจน เมื่อนํามาเปรียบเทียบสารหนูสะสมในเสนผม
ผูหญิงมีคาระหวาง 0.12-1.33 µg/g และผูชายพบวาสะสมระหวาง 0.16-0.89 µg/g ไมสามารถสรุปไดเพราะมี
ความแตกตางไมชัดเจน จะตองสรุปเปนกลุมประชาชน 

 
ตารางที่ 4 คาความเขมขนของ As+3  และ DMA ในเสนผมผูหญิงบริเวณพื้นที ่ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง  
                 จังหวัดสุพรรณบุร ี

ลําดับที ่ ความเขมขนของ As+3 (µg/g) ความเขมขนของ DMA((µg/g) 
1. อายุ 58 ป หนัก 63กิโลกรัม 2.0 1.30 
2. อายุ 61 ป หนัก 36 กิโลกรัม 7.40 44.23 

    ที่มา: ผลการวิเคราะหดวย LC- ICP-MS     

อายุ (ป) 
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               การใชเสนผมของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ศึกษา เปน Biomarker เปนดัชนีบงชี้ความเปนพิษ  สวนสาร
หนูในเลือดและน้ําปสสาวะ มักจะใชเปนดัชนีบงชี ้ การรับสารหน ู นั้นๆ ในระยะแรกที่ไดรับ ทั้งนี้เมื่อสารหน ู มีการ
แพรกระจาย ถูกเก็บสะสมและขับออกจากรางกาย ทําใหปริมาณสารหนูนั้น ๆ ในเลือด และปสสาวะจะคอย ๆ 
ลดลง  สารหนูสามารถสะสมที่เสนผม และเล็บ ในอัตราสวนที่คอนขางจะคงที ่ จึงสามารถใชเปนตัวอยางทาง
ชีวภาพที่จะวัดปริมาณการไดรับปริมาณสารหนูในอดีต จากรูปที1่ ชี้ใหทราบวาปริมาณสารหนูที่เกิน 1 µg/g มี
ความเปนพิษซึ่งในพื้นที่ศึกษานี้พบจํานวน 3 คน แตถาไมมี Biomarker คือ เสนผมเปนดัชนีบงชี ้จะไมทราบความ
เปนพิษใน ประชาชน จํานวน 3 คน เพราะอัตราการดื่มน้ํา  
 ดังนั้น จากที่ไดพบคนมีอายุเปนสะเก็ดเงิน และมีจุดดาง ๆ ตามลําตัว จึงนําเสนผมจากคนเหลานั้น 
จํานวน 2 คน ไปวิเคราะหดวย LC-ICP-MS ดังผลตามตารางที ่4 ซึ่งพบวามี As+3 มีคา 2.0 และ 7.4 µg/g  และพบ
คา DMA มีคา 1.30 และ 44.23µg/g ตามลําดับซึ่งเกินคา 1 µg/g  ที่เปนคามาตรฐาน ไดรายงานไว  เหตุผลเกิด
จากกลไกการเปลี่ยนแปลง ของสารหนู อนินทรียเมื่อเขาสูรางกาย คือการเติมหมูเมทิล เขาไปในสารหนู และเกิด 
Dimethyl arsenic (DMA) ซึ่งขบวนการลดความเปนพิษของสารอนินทรีย  DMA เปนสารสุดทายที่เกิดขึ้นจากเมตา
โบลิซึ่ม และถูกขับออกได อยางรวดเร็ว ปกติรางกายมีระบบเมตาโบลิซึ่ม ซึ่งเปลี่ยนความเปนพิษของสารหนูให
นอยลง  แตถาไดรับสารหนูอนินทรียมากเกินกวาอัตราของเมตะโบลิซึ่ม  ก็จะทําใหเกิดความเปนพิษได   
 เสนผมเปน Biomarker ซึ่งบงชี้วามีความเสี่ยงกับโรคตางๆไดงาย ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงจากการ
สอบถามประชาชน ควรทําควบคูไปกับการเก็บตัว Biomarker เชน เสนผม เล็บ น้ําปสสาวะ เลือด อยางใดอยาง
หนึ่งไปดวย ซึ่งจะทําใหงานวิจัย  มีผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 สามารถอธิบายไดวา  ที่ความเขมขนของสารหนูที่มีมากในเสนผมและเล็บมากกวาสวนอื่นๆของรางกาย 
เพราะมีสวนประกอบ Keratin ที่มีพันธะ SH ที่สามารถเกิดเปนพันธะกับ As+3 ได ความเขมขนของสารหนูในรากผม  
คืออยูในรูปความสมดุลกับความเขมขนในเลือด เสนผมจะมีเสนทางการขจัดออกของเสนผม เชนเกิดผมรวง และมี
การสรางเสนผมขึ้นใหม แตดวยสารหนูไมไดมีประโยชนกับสิ่งมีชีวิต และมีอันตรายกับชีวิตมากกวา  
 ประโยชนหลัก ของการใชเสนผมและเล็บเปน Indicators ในการสัมผัสสารหน ูคือ ความเขมขนสารหนูอาจ
มีอิทธิพลโดยการปนเปอนดานนอก โดยการผาน อากาศ น้ํา สบู และแชมพู อยางไรก็ตาม แมจะมีการกําหนดความ
เขมขนสารหนูในเสนผม เพื่อเปนประโยชนสําหรับการตรวจวัด การสัมผัสสารหนูในการเปนตัวบงชี้ ถึงอัตราจํากัด 
ของการสัมผัสสารหนูในแตละบุคคล โดยทั่วไป ประชาชนที่ไมไดสัมผัสสารหน ูความเขมขนสารหนูในเสนผมมีคา  
0.02-0.2 µg/g ความเขมขนสารหนูในเสนผมคนปกต ิจะถูกทําใหเพิ่มขึ้นเมื่อ ประชาชน ดื่มน้ําที่มีการปนเปอนสาร
หนูมาก   

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

การศึกษาปริมาณสารหนูในแหลงน้ําและการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพของชุมชนเกษตรกรทองถิ่น 
ตําบลองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทําการศึกษาหาปริมาณสารหนูโดยเทคนิค ICP-MS และ
ประเมินความเสี่ยง และโอกาสในการเกิดมะเร็ง ของประชาชนบริเวณนั้น ตลอดจนแบบสอบถามถึงความตระหนัก 
ของผลกระทบจากสารหน ูซึ่งไดผลสรุปดังนี ้ 
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 1. สําหรับปริมาณสารหนูในแหลงตางๆ พบวา มีปจจัยในดานภูมิประเทศ ตลอดจนวิธีการดําเนินการ ที่ทํา
ใหการแพรกระจายสารหนูในบริเวณตางๆมีความแตกตางกัน แตสามารถแบงได 2 กลุมดังนี ้ 
 กลุมที่ 1 บริเวณเหมืองดีบุกเกาและประปาผิวดิน หมูที่ 5 พบปริมาณสารหนูมีคา 470.6 และ 468.4 µg/L
ตามลําดับ ซึ่งชวงฤดูแลงมีผลตอการเจือจางของสารหนูซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2552 จะพบปริมาณสารหนูต่ําลง  
แตยังเกินมาตรฐานของ WHO ที่บริเวณประปาผิวดิน หมูที่ 5 มีปริมาณสารหนูสูง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ ซึ่ง 
Pathway ของน้ําจากที่เหมืองดีบุกเกาสามารถลงมาที่แหลงนี้ได เพราะอยูใกลกับเนินเขาสูงที่ขนาบอยู ซึ่งเมื่อเทียบ
กับรายงานความเขมขนสารหนูปนเปอนที่รายงานใน พ.ศ. 2550 (ไพชยนต, 2550) พบวา ปริมาณความเขมขนสาร
หนูใน ปปจจุบัน ไมมีความแตกตาง แสดงวา ในธรรมชาตินั้น การลดลงของสารหน ู เกิดไดนอย ทําใหประชาชนใน
บริเวณนี้มีความเสี่ยงสูง ถาเทียบความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็ง โดยใชน้ําหนักเฉลี่ย 55 กิโลกรัม พบวา บริเวณเหมือง 
ดีบุกเกา และประปาผิวดิน หมูที่ 5 มีความเสี่ยงเทากับ 2.5 x10-2 หมายความวา ในทั้งหมด 100 คนจะมีคนที่มี
โอกาสเปนมะเร็ง 3 คน  แตปจจุบัน ประชาชนไมใชน้ําที่เหมืองเกา แตจะมีการจับปลาขนาดใหญเปนครั้งคราวและ
ไมไดใชพื้นที่ทําการเกษตรกรรม  ปญหาจะเกิดจากน้ําเปนหลัก เพราะนําน้ํามาทําประปาผิวดิน  
 ถามีการเทียบ คา ADD โดยใหมีอายุตลอด 70 ป แบงออกเปน 4 กลุม จะพบวาคาความเสี่ยง กลุมเด็ก 
(อายุ 2-15 ป) มีความเสี่ยงสูง โดยคา HQ มีคา ระหวาง 15.33-76.67 และความเสี่ยงจากการเปนมะเร็งมีคา
ระหวาง 0.002-0.034 ซึ่งเด็กอายุนอยเสี่ยงมากที่สุด  
 อยางไรก็ตามปริมาณสารหนูในเสนผมไมมีความสัมพันธกับความเสี่ยงเนื่องจากมีการตัดผมบอยๆ  แตคา 
HQ จะมีความสัมพันธกับน้ําหนัก คนที่มีน้ําหนักนอย จะมีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้แลว พบวาคนสูงอายุ เริ่มมี
อาการเปนสะเก็ดเงินตรงฝาเทา และจุดดางดําใหสังเกตได ดังนั้นกลุมนี้เปนกลุมที่เจาหนาที่ของรัฐ ตองมีการดูแล
เอาใจใส ประชาสัมพันธ และควรจัดน้ําที่สะอาดให  

กลุมที่ 2 บริเวณพื้นที่รอบนอกเหมืองเกา จะพบวาบริเวณไมไดรับผลกระทบจากเหมืองเกา เนื่องจากภูมิ
ประเทศ ที่เปนเนินเขา สวนใหญสูงกวา บริเวณเหมืองเกา นอกจากนี้ยังมีการขุดสระ บอตื้น ไมลึกมาก ทําใหสารหนู
ไมปะปน น้ําใตดินที่มีโอกาสมาจากหิน สารหนูที่พบจะมีปริมาณต่ํา มีคาอยูระหวาง 34.9-43.3 µg/L ซึ่งคาดวามา
จากพื้นหินในบริเวณนั้นที่ปนเปอนแรอารซิโนไพไรท ทําใหประชาชนในบริเวณนี ้อาจจะไดรับผลกระทบ ในลักษณะ
สะสมแบบ Chronic Effect ซึ่งพบวา มีความเสี่ยงของการเปนมะเร็ง ใน 1,000 คน มีโอกาสเปนมะเร็ง 2 คน ซึ่งจาก
การสอบถาม พบวา เปนโรคที่หาสาเหตุไมพบ แตอายุต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคนไทยทั่วไป (70 ป)  คนในพื้นที่สวน
ใหญ ไมใชน้ํา เพื่อการเกษตรกรรม แตใชเพียงนํา น้ํา มาทําน้ําประปา แตไมไดผานขบวนการกรอง  ยกเวนบริเวณ
อางเก็บ น้ําพุตะเคียนจะใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม และใชน้ําในการเพาะปลูก มีการเลี้ยงวัว ซึ่งทําใหพืชผลทางการ
เกษตร และในสัตวมีโอกาสของการสะสมสารหนู แตในบริเวณนี้พบวา พืชมีการสะสมสารหนู ซึ่งต่ํากวามาตรฐาน  
2.0 µg/g แตถาเกิดมีการสัมผัสไปนานๆ ก็มีโอกาสของการสะสมสารหนูได แตยังไมพบ คนที่แสดงอาการของพิษ
สารหน ู

2. จากแบบสอบถามถึงปญหาของสารหนูในบริเวณนั้น และความตระหนักของประชาชน พบวาสวนใหญ
ยังไมเขาใจถึงพิษของสารหน ูเนื่องจากยังไมมีคนแสดงอาการที่ชัดเจน และเฉียบพลัน ตลอดจนเศรษฐกิจ ความ
ยากจนทําใหไมสามารถยายถิ่นฐาน และหวงเรื่องการทํามาหากินมากกวาเรื่องสุขภาพ 
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 จากที่ไดกลาวขางตนจะเห็นวา ประชาชนมีความเสี่ยงตอสารหนู แตยังไมไดรับการแกไขที่ถูกตอง จึงควร
ใหหนวยงานของรัฐ มีการเขาตรวจสุขภาพ ใหกับประชาชน และทําการบําบัดใหปริมาณสารหนูลดลง หรือมี
ขบวนการหรือวิธีการกรองน้ํา การทําน้ําประปา ใหมีสารหนูปนเปอนนอยที่สุด 
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