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  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเขมขนของสารหนูในแหลงนํ้าและนํ้าเพ่ือการอุปโภค

บริโภคบริเวณพ้ืนท่ีแหลงแรดีบุกจังหวัดสุราษฎรธานีระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2556  และเพ่ือ

ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการไดรับสารหนูจากนํ้าอุปโภคบริโภค 5 ประเภท คือ นํ้าประปาผิวดิน นํ้าประปา

บาดาล นํ้าประปาขุมเหมือง นํ้าประปาภูเขา  และนํ้าบอตื้น  โดยทําการประเมินความเสี่ยงจากการไดรับสารหนูท่ี

เขาสูรางกายใน 2 เสนทาง ไดแก ทางเดินอาหารโดยทางออม ( Indirect ingestion)  และทางผิวหนัง ( Dermal 

Contact)  สําหรับคน 2 กลุม คือ เด็ก (อายุ 0-6 ป) และผูใหญ ดวยวิธีการของ USEPA (1989) 

  ผลการวิเคราะหความเขมขนของสารหนูในนํ้าอยูในชวง 0.001 – 0.185 มก./ล. โดยนํ้าขุม

เหมืองเกามีความเขมขนสูงสุดและมีคาเกินมาตรฐาน  สําหรับนํ้าประปาผิวดินและนํ้าประปาขุมเหมืองมีคาความ

เขมขนของสารหนูอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด   ผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งพบวาความเสี่ยงรวม

ของนํ้าทุกประเภทสําหรับเด็กและผูใหญอยูในชวง 1.20E-04 – 7.23E-03  และ 4.58E-05 – 2.75E-03 ตามลําดับ 

ซึ่งมีคาเกินเกณฑท่ียอมรับได  สําหรับความเสี่ยงรวมจากอันตรายอ่ืนนอกจากมะเร็งสําหรับคนท้ัง 2 กลุม อยูในชวง 

0.27 – 16.06  และ 0.10 – 6.10 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเกินเกณฑท่ียอมรับได   ความเสี่ยงท้ัง 2 ประเภทมีการ

เรียงลําดับจากมากไปนอยเชนเดียวกัน ดังน้ี  นํ้าบอตื้น  นํ้าประปาภูเขา  นํ้าประปาบาดาล   นํ้าประปาขุมเหมือง  

และนํ้าประปาผิวดิน  เสนทางการรับสัมผัสผานทางเดินอาหารโดยทางออมกอใหเกิดความเสี่ยงมากกวาทางผิวหนัง   

  จากการประเมินความเสี่ยงพบวาถึงแมความเขมขนของสารหนูในนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคจะอยูใน

เกณฑมาตรฐาน  แตเมื่อประเมินความเสี่ยงแลวพบวาความเสี่ยงรวมในการเกิดมะเร็งและความเปนอันตรายอ่ืน

นอกจากมะเร็งมีคาสูงเกินเกณฑท่ียอมรับได  ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภคการพิจารณา

ความเปนอันตรายของสารหนูจึงควรพิจารณาจากท้ังคามาตรฐานคุณภาพนํ้าและการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ

รวมกัน   สําหรับการจัดการความเสี่ยงในเบ้ืองตนควรแจงขอมูลความเสี่ยงท่ีไมอยูในเกณฑท่ียอมรับไดใหกับ

หนวยงานท่ีดูแลระบบประปาหมูบานเพ่ือกําจัดความเขมขนของสารหนูในนํ้าในกระบวนการผลิตนํ้าประปา  และ

ประชาชนท่ีจะนํานํ้าประปาไปใชประกอบอาหารจําเปนตองบําบัดนํ้าเพ่ือลดความเขมขนของสารหนูกอนนําไปใช

ประโยชน 
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 This research aims to study the concentration of arsenic in the water supply and water 

consumption in the tin-distribution areas located in Surat Thani province during June-July 2013. And to 

assess human health risk from exposure to arsenic from 5 kinds of water supply produced from surface 

water, ground water, old mine water, hill water and shallow well water. Two exposure pathways, i.e., 

gastrointestinal indirectly (indirect ingestion) and skin (dermal contact) were evaluated for two groups 

consisting of children (aged 0-6 years) and adults. using the methodology of USEPA (1989). 

  The concentrations of arsenic in water ranged from 0.001 - 0.185 mg/l. The maximum 

concentration which exceeded the water standard value was found in the old mine water. The 

concentrations of arsenic in surface water supply and the old  mine water supply, were both below the 

water supply standard. The risk assessment found that the cancer risks of all water types, for children 

and adults were 1.20E-04 - 7.23E-03 and 4.58E-05 - 2.75E-03, respectively, which exceeded the 

acceptable threshold. As for non-cancer risks, these two groups were in the range 0.27 - 16.06 and 12.10 

- 6.10, respectively, which also exceeded the acceptable threshold. The two risk categories are sorted by 

descending order as follows; water, shallow well water, hill water, ground water, old mine water and 

surface water. Route of exposure via the digestive indirectly posed a greater risk than the skin. 

  The risk assessment indicated that, although the concentration of arsenic in the water 

supply was within the standard, the risks of total cancers and non-cancers were higher than the 

acceptable values. Therefore, in order to secure the health of consumers, the dangers of arsenic should 

be considered from the standard and health risk together. For risk management, there should inform 

these unacceptable risks to the agency who is responsible for taking care of village’s water supply 

system to remove the concentration of arsenic in the water treatment process. As well as the people 

who use the water for their cooking should treat the water prior to reduce the concentration of arsenic. 
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