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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาการตกค้างของสารเคมกี าจดัศตัรูพชืกลุ่ม organophosphate และ carbamate ในผลไม้ตดั
แต่งจากรา้นผลไมแ้ผงลอยบรเิวณรอบมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง วิธีการ: ผูว้จิยัเกบ็ตวัอย่างผลไม ้2 ชนิด 
ได้แก่ แอปเป้ิลตดัแต่งและฝรัง่ตดัแต่งจากร้านค้า จ านวนทัง้สิน้ 18 ร้าน รวมทัง้สิน้ 36 ตวัอย่าง น าตวัอย่างมาตรวจสอบการ
ตกคา้งของสารเคมกี าจดัศตัรพูชืดว้ยชุดตรวจสอบ GT-test kit ชนิดวเิคราะหผ์ล 60 นาท ีเพื่อวเิคราะหร์อ้ยละของการยบัยัง้การ
ท างานของเอมไซม ์acetylcholinesterase (AChE) ในผลไมต้วัอย่าง  ผลการวิจยั: แอปเป้ิลตดัแต่งและฝรัง่ตดัแต่งมรีอ้ยละของ
การยบัยัง้การท างานของ AChE เท่ากบั 31.00±4.72 และ 25.84±4.01 ตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมคี่าเฉลีย่ของรอ้ยละการยบัยัง้การ
ท างานของ AChE ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P=0.42) แอปเป้ิลตดัแต่งมรี้อยละของการยบัยัง้การท างานของ
เอนไซม์ที่สูงกว่าระดบัที่ปลอดภยัต่อสุขภาพ จ านวนทัง้สิน้ 4 ตวัอย่าง (ร้อยละ 22.22) ในขณะที่ฝรัง่ตดัแต่ง จ านวนทัง้สิน้ 2 
ตวัอย่าง (รอ้ยละ 11.11 รอ้ยละ) มรีอ้ยละของการยบัยัง้การท างานของเอนไซมท์ีส่งูกว่าระดบัทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพ สรปุ: การ
ตกค้างของสารเคมกี าจดัศตัรูพชืในฝรัง่ตดัแต่งและแอปเป้ิลตดัแต่งเป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บรโิภคได้ หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งควรตรวจสอบและเฝ้าระวงัสารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในผลไมต้ดัแต่งเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความปลอดภยัทางอาหาร 
ค าส าคญั: ผลไมต้ดัแต่ง สารเคมกี าจดัศตัรพูชื การทดสอบการยบัยัง้การท างานของเอมไซม ์
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Abstract 

Objective: To determine the contamination of organophosphate and carbamate in fresh-cut fruits sold by fruit 
vendors around a University in the lower Northern. Methods: The researchers collected 2 types of fresh-cut fruit samples, 
apple and guava, from 18 stores with a total of 36 samples. The samples were tested for residues of pesticides using 
GT-test kit with 60 minutes of time for analysis. The result was expressed as a percentage of acetylcholinesterase 
(AChE) inhibition. Results: The fresh-cut apple and guava had percentage of AChE inhibition at 31.00±4.72 and 
25.84±4.01, respectively. The results showed no statistically significant differences between the average of percentage 
of AChE inhibition in both samples (P=0.42). However, percentage of enzyme inhibition in 4 samples of fresh-cut apple 
was at the unsafe toxicity levels (22.22 percent), while that in 2 samples of fresh-cut guava were found at unsafe toxicity 
levels (11.11 percent). Conclusion: The presence of pesticide residue in fresh-cut guava and apple is a problem 
potentially having a negative effect on health of consumers. Relevant agencies should monitor and test for pesticide 
residues in fresh-cut fruits for food safety. 
Keywords: fresh-cut fruits, pesticides, enzyme inhibition assay  
 

บทน า 
ปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมี

ก าจดัศตัรูพชื ยงัคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ าคญัของ
ประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชน
โดยตรง จากขอ้มูลของส านักโรคจากการประกอบอาชพี ปี 
พ.ศ. 2557 อตัราผู้ป่วยนอกที่ได้รบัพิษจากสารเคมกี าจดั
ศตัรูพชื มจี านวนมากถงึ 12.25 ต่อประชากร 100,000 คน 
และมีแนวโน้มเพิม่สูงขึน้ทุกปี (1) สารเคมีก าจดัศตัรูพชืที่
นิ ยมใช้กันอย่ างแพร่หลาย ได้แก่  สาร เคมีในก ลุ่ม 

organophosphate และ carbamate สารกลุ่มดังกล่าวมี
ความเป็นพิษ คือ สามารถยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ 
acetylcholinesterase (AChE) ในเนื้อเยื่อประสาท ท าให้
เกดิการสะสมของเอนไซม ์AChE ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่
ส าคญั ท าใหร้ะบบประสาทท างานผดิปกต ิโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในมนุษย ์หากได้รบัสมัผสัในระยะยาวอาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ เช่น ความผิดปกติของทารกในครรภ์ โรค
ผวิหนังต่างๆ และการเป็นหมนั นอกจากนี้ยงัมรีายงานถงึ
ผลกระทบจากสารก าจดัศตัรูพชืในกลุ่ม organophosphate 
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ในเด็ก ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพทัง้การ
เจรญิเตบิโตและระดบัสตปัิญญา (2,3)  

ปัจจุบนัความนิยมของผู้บริโภคที่มต่ีออาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ความนิยมในการบรโิภคผลไมส้ด ซึ่งเป็นอาหารที่
อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ร้านค้าแผงลอยจ าหน่าย
ผลไม้ตัดแต่งมีอยู่ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงผลไม้ตัดแต่งได้ง่ายและนิยม
รบัประทานในทุกช่วงวยั อย่างไรกต็ามในปัจจุบนัรายงาน
การปนเป้ือน/การตกคา้งของสารเคมกี าจดัศตัรูในผกั ผลไม ้
ได้แสดงให้เหน็ถึงระดบัการปนเป้ือน/ตกค้างของสารเคมี
ดงักล่าวในระดบัทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบแก่สขุภาพ
ได ้(4, 5)  การศกึษาเรื่องการปนเป้ือนของสารก าจดัศตัรพูชื
ในก ลุ่ม ต่าง  ๆ เช่น  pyrethroid organophosphate และ 
carbamate ในผกัสดและผลไมส้ดที่น าเขา้จากต่างประเทศ
ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2537-2542 พบว่า สารเคมกี าจดัศตัรพูชื
ก ลุ่ ม  organophosphate ที่ ต ร ว จพบมากที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่  
chlorpyrifos โดยตรวจพบการปนเป้ือนในผกัสดและผลไม้
หลายชนิด รวมถงึแอปเป้ิล (4)  เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ
เครอืข่ายเตือนภยัสารเคมกี าจดัศตัรูพชืร่วมกบัมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2557 ที่ได้ตรวจพบการปนเป้ือนของ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงผลไม้
รับประทานสด ได้แก่ ฝรัง่และแอปเป้ิล (6)  นอกจากนี้
ร้านอาหารริมทางประเภทร้านอาหารแผงลอย ยังเป็น
เอกลักษณ์หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งชาวต่างชาติได้ให้
ความส าคญั โดยในปี พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย ได้ถูกประกาศให้เ ป็นอันดับที่หนึ่ งของเมืองที่มี
ร้านอาหารรมิทางดีที่สุดในโลก ดงันัน้ความปลอดภัยของ
อาหารจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งทัง้ ต่อผู้บริโภคและ
ภาพลกัษณ์ของประเทศไทย (7) 

การตรวจคดักรองสารเคมกี าจดัศตัรพูชืในผลไมใ้ช้
หลกัการยงัยัง้ท างานของเอนไซม ์AChE ปรมิาณความเป็น
พษิของสารพษิโดยรวมนัน้ คอื ปรมิาณของ acetylcholine 
ทีไ่ม่สามารถถูก hydrolyse ไปเป็น choline ได ้การตรวจวดั
ดังกล่าวสามารถแปลผลเป็นการตรวจวัดเชิงกึ่งปริมาณ 
(semi-quantitative analysis) ด้วยการวัดค่าการดูดกลืน
แสงเทียบกับปริมาณการยับยัง้การท างานของเอนไซม์ 
AChE จากกราฟมาตรฐาน (8) ปรมิาณสารพษิทีต่กคา้งอยู่
ในตัวอย่างซึ่งท าให้ประสทิธิภาพการท างานของเอนไซม์ 
AChE ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 อาจส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของผู้บริโภคได้ (9) คณะผู้วิจยัสนใจศึกษาความ
เป็นพษิของสารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกคา้งในผลไมต้ดัแต่ง 2 
ชนิด ได้แก่ แอปเป้ิลและฝรัง่ เพราะนอกจากจะมรีายงาน
การพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผลไม้สองชนิดนี้
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วขา้งต้นนัน้ ผลไม้สองชนิดนี้มยีงัเป็น
ผลไม้ที่มใีนทุกฤดูกาล ในการปลูกและการดูแลรกัษานัน้มี
การใช้สารเคมใีนกลุ่ม organophosphate และ carbamate 
คณะผูว้จิยัสนใจศกึษาในพืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง ถงึแมว้่าจะมกีารศกึษาสารเคมกี าจดั
ศตัรูพชืตกคา้งในผลไมแ้ละผกัสดในหลายพืน้ที ่แต่ยงัคงไม่
มกีารศกึษาในพืน้ทีด่งักล่าว คณะผูว้จิยัจงึไดด้ าเนินการวจิยั
ศึกษาความเป็นพิษของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน
ผลไมต้ดัแต่งไดแ้ก่ผลไมป้ระเภทฝรัง่และแอปเป้ิล เพื่อเป็น
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการจดัการดา้นอาหารปลอดภยัแก่ภูมภิาค 
ตลอดจนในระดบัประเทศ เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดบ้รโิภคอาหาร
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสขุภาพโดยแทจ้รงิ 

  
วิธีการวิจยั 

 การศกึษานี้เป็นการศกึษาในห้องปฏบิตัิการ ใน
ระหว่าง เดอืนสงิหาคม ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ตวัอย่าง 
ตัวอย่างร้านจ าหน่ายผลไม้ตัดแต่งประเภทแผง

ลอย ถูกคัดเลือกแบบตามสะดวก (accidental sampling) 
โดยการพจิารณาจากการส ารวจจ านวนร้านจ าหน่ายผลไม้
ตดัแต่ง ประเภทแผงลอยโดยรอบมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ง เป็นศูนย์กลางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ส าคัญ มีจ านวนนิสิต บุคลากร และ
ประชาชนทัว่ไปอยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจพบ
ทัง้สิน้จ านวน 18 รา้น ผูว้จิยัจงึด าเนินการเลอืกทุกร้านเขา้
ร่วมการวจิยั โดยเลอืกผลไมต้ดัแต่ง 2 ชนิด ไดแ้ก่ แอปเป้ิล
ตัดแต่งและฝรัง่ตัดแต่ง รวมจ านวนตัวอย่างทัง้สิ้น 36 
ตัวอย่าง น าผลไม้ตัดแต่งที่หัน่เป็นชิ้นและยงัไม่ได้รบัการ
ปอกเปลือกผลไม้จากร้านจ าหน่าย มาผ่าครึ่ง และสุ่ม
ตวัอย่างมา ตวัอย่างละ 10 กรมั 

เครือ่งมือในการวิจยั 
การวิจัยนี้ ใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ GT-Pesticide 

Residual test kit (GT) เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัด
ศตัรูพืช ในกลุ่ม organophosphate และ carbamate ชนิด
วเิคราะห์ผล 60 นาท ีของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง
การตรวจวิเคราะห์ด้วย GT test kit ในผักมีความไว 
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(sensitivity) รอ้ยละ 92.3 มคีวามจ าเพาะ (specificity) รอ้ย
ละ 85.1 มคีวามถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 87.1 โอกาสที่
ผกัต่าง ๆ จะสง่ผลต่อค่าพยากรณ์บวก (positive predictive 
value) ร้ อยละ  70.6 แ ละค่ าพยากร ณ์ลบ  (negative 
predictive value) ร้อยละ 96.6 โดยมีวิธกีารทดสอบที่ระบุ
ในการศกึษาก่อนหน้า (8,9) ดงันี้  

 
การสกดัสารเคมีก าจดัศตัรพูืชในผลไม้ 
น าผลไม้ตัดแต่งมาสบัให้ละเอียด น ามาชัง่ให้ได้

น ้าหนกั 5 กรมั จากนัน้น าตวัอย่างทีไ่ดไ้ปสกดัสารเคมกี าจดั
ศัตรูพืชด้วยชุดตรวจ GT โดยเติมสาร dichloromethane 
ปริมาณ 5 มิลลิลิตร จากนัน้จึงเขย่าตัวอย่างเป็นเวลา 1 
นาที และทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อสกดั
สารเคมีที่ตกค้างจากผลไม้ ตัวอย่างที่สกัดได้จ านวน 1 
มิลลิลิตร จะถูกย้ายไปยงัหลอดทดลองใหม่และเติมเอทา
นอลรอ้ยละ 5 ในน ้า ปรมิาณ 1 มลิลลิติร ตวัอย่างทีส่กดัแลว้
จะแยกชัน้ออกจากกนัเป็นสองชัน้ เกบ็สารตวัอย่างส่วนบน
โดยการระเหยชัน้ล่างดว้ยเครื่องปัม๊อากาศเป็นเวลา 3 นาท ี
ในอ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิที่ 34 องศาเซลเซียส จากนัน้
ตั ว อ ย่ า ง ป ริ ม า ต ร  250 ไ ม โ ค ร ลิ ต ร แ ล ะ ส า ร สกัด 
cholinesterase (GT-1)  ปรมิาณ 500 ไมโครลติรจะถูกเตมิ
เขา้ด้วยกนัในอ่างน ้าควบคุมอุณหภูมทิี ่36 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 10 นาที หลงัจากนัน้เติม acetylcholine (GT-2) 
ปริมาณ 250 ไมโครลิตร ตัง้สารละลายตัวอย่างทิ้งไว้เป็น
เวลา 60 นาที จากนั ้นเติม hydroxylamine ปริมาณ 1 
มลิลลิติร (GT-3) และ hydrochloric acid (GT-4) และ ferric 
chloride (GT-5) ปรมิาณอย่างละ 500 ไมโครลติร ตวัอย่าง
ถูกผสมให้เขา้กนั กรองด้วยกระดาษกรองและน าไปวดัค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 540 นาโนเมตร 
ด้วยเครื่อง spectrophotometry ผลการทดลองแสดงเป็น
ร้อยละของการยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ AChE โดย
เทยีบกบักราฟมาตรฐาน 

กราฟมาตรฐาน 
กราฟมาตรฐานถูกจดัท าขึน้เพื่อใชใ้นการค านวณ

รอ้ยละของการยบัยัง้การท างานของเอนไซม ์AChE ชุดของ
หลอดกราฟมาตรฐานประกอบด้วยหลอดตัดสินที่มีการ
ยบัยัง้การท างานของเอนไซม ์AChE 5 ระดบั ดงันี้ ร้อยละ 
10 หรือ 10% inhibition, ร้อยละ 30 หรือ 30% inhibition, 
ร้อยละ 50 หรือ 50% inhibition,  ร้อยละ 80 หรือ 80% 
inhibition และร้อยละ 100 หรอื 100% inhibition ทุกหลอด

ถูกน าไปวดัค่าการดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่นเท่ากบั 540 
นาโนเมตร ดว้ยเครื่อง spectrophotometry กราฟมาตรฐาน
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.99 (r = 0.99)  

การวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอขอ้มูลและสรุปผลการวจิยัใชส้ถติเิชงิ

พรรณนา การวิเคราะห์ความแตกต่างของร้อยละของการ
ยบัยัง้การท างานของเอนไซม ์AChE ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง
ใช้สถิติ independent t-test  ค่า P ต ่ ากว่า 0.05 ถือว่ามี
นยัส าคญัทางสถติ ิ
 
ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

ผลการตรวจหาสารเคมกี าจดัศตัรูพชืในผลไมต้ดั
แต่ง ได้แก่ แอปเป้ิลและฝรัง่ของร้านค้าขายผลไม้ตดัแต่ง 
ประเภทแผงลอย 18 รา้นรอบมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่าโดยเฉลีย่แอปเป้ิลตดัแต่งมรีอ้ยละ
ของการยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ AChE (±standard 
error) เท่ากับ 31.00 ± 4.72 และในฝรัง่ตัดแต่งเท่ากับ 
25.84 ± 4.01 ค่าเฉลีย่ของรอ้ยละของการยบัยัง้การท างาน
ของเอนไซม์ AChE ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถติ ิ(t(34) = 0.82, P=0.42) 

แอปเป้ิลตดัแต่งจากรา้นคา้ 4 แห่งจากทัง้หมด 18 
แห่ง (รอ้ยละ 22.22) มรีอ้ยละของการยบัยัง้การท างานของ
เอนไซม ์AChE สงูกว่าระดบัทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพ (>50% 
AChE inhibition) คือ  ร้ อยละ  62.00, 61.50, 58.50 และ 
56.50 ในขณะทีฝ่รัง่ตดัแต่งจาก 2 รา้นจากทัง้หมด 18 แห่ง 
(ร้อยละ  11.11)  มีร้อยละของการยับยัง้สูงกว่าระดับ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ (>50% inhibition) คือร้อยละ 53.00 
และ 52.50 ตวัอย่างแอปเป้ิลทีพ่บรอ้ยละของการยบัยัง้การ
ท างานของ AChE สงูกว่าระดบัปลอดภยันัน้มมีากกว่าฝรัง่
ตดัแต่งถงึสองเท่า งานวจิยัในอดตีแสดงถงึการตกค้างของ
สารเคมีก าจดัโรคจากเชื้อราในแอปเป้ิล (10) พบว่า แอป
เป้ิลที่ผ่านการล้างและปอกเปลอืกสามารถลดปรมิาณสาร
ตกค้างลงได้มากกว่าการล้างเพียงอย่างเดียวอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ แอปเป้ิลตดัแต่งและฝรัง่ตดัแต่งในการ
วจิยันี้เป็นผลไม้ตดัแต่งประเภทไม่ปอกเปลอืกทัง้สองชนิด 
จึงมีโอกาสเกิดการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้ 
นอกจากนี้การศึกษาในผักสดและผลไม้สดที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 18 ชนิดของประเทศไทย ในปี พ .ศ. 2551-
2555 (4) พบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในแอปเป้ิลจาก
ประเทศนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาในระดับที่อาจ
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ก่อใหเ้กดิอนัตรายแต่ผูบ้รโิภคในระยะยาวได ้แอปเป้ิลเป็น
ผลไม้ที่ไม่ได้มีแหล่งก าเนิดหลกัในประเทศไทย แต่ได้รบั
ความนิยมอย่างแพร่หลายจงึท าใหม้กีารน าเขา้มาจากแหล่ง
ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก  

ส าหรับฝรัง่ตัดแต่งนั ้น มีการตรวจพบการ
ปนเป้ือนของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่สามารถยับยัง้การ
ท างานของเอนไซม ์AChE เช่นกนั แต่ในจ านวนตวัอย่างที่
ตรวจพบทัง้สิน้ 18 ตวัอย่าง มเีพยีงจ านวน 2 ตวัอย่างที่มี
รอ้ยละของ การยบัยัง้ทีส่งูกว่าระดบัปลอดภยัเพยีงเลก็น้อย 
การเพาะปลูกฝรัง่ส่วนใหญ่สามารถท าได้ในประเทศไทย 
ฝรัง่มศีตัรูทางธรรมชาติหลายชนิด ได้แก่ เชื้อรา แมลงวนั
ทอง และเพลี้ยแป้ง เป็นต้น (11) ท าให้มีการใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพชืหลายชนิดรวมทัง้ในกลุ่ม organophosphate 
และ carbamate นอกจากนี้ฝรัง่ยังเป็นผลไม้ที่ทานได้ทัง้
เปลอืก จงึจ าเป็นต้องมเีฝ้าระวงัหรอืตรวจวดัสารเคมีก าจดั
ศตัรูพชืทีต่กคา้งอยู่ในฝรัง่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามการ
ทดสอบการตกค้างของสารเคมกี าจดัศตัรูพชืในงานวิจยันี้
เป็นการใชชุ้ดทดสอบเบือ้งต้น จงึควรมกีารตรวจยนืยนัดว้ย
วธิกีารทางหอ้งปฏบิตักิารต่อไป  
 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ  

แอปเป้ิลและฝรัง่ตดัแต่งมคี่าเฉลีย่รอ้ยละของการ
ยบัยัง้การท างานของเอนไซม ์AChE อยู่ในระดบัทีป่ลอดภยั
ต่อสุขภาพ อย่างไรกต็ามพบว่ามตีวัอย่างจ านวนเล็กน้อย
ของผลไมต้ดัแต่งทัง้สองชนิดนี้ทีม่รีะดบัค่าเฉลีย่รอ้ยละของ
การยบัยัง้การท างานอยู่ในระดบัที่ไม่ปลอดภยัต่อสุขภาพ 
การตกค้างของสารเคมกี าจดัศตัรูพชืในผลไม้ตดัแต่ง อาจ
ท าให้เกดิผลกระทบเชงิลบกบัสุขภาพได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในกลุ่มประชากรกลุ่มเสีย่งต่อการรบัสมัผสัสารเคมถีงึแม้
จะไดร้บัสมัผสัในปรมิาณต ่า เช่น ในหญงิตัง้ครรภ์และทารก 
จากการศกึษาทางระบาดวทิยาในประเทศไทยพบว่า การ
สัม ผั ส ส า ร  organophosphate ข อ ง หญิ ง ตั ้ง ค ร ร ภ์ มี
ความสมัพนัธก์บัความผดิปกตใินทารกโดยตรง ไดแ้ก่ การ
เกดิความผดิปกติของน ้าหนักตวั ความสูง และเสน้รอบวง
ของขนาดศรีษะของทารก ซึ่งอาจส่งผลต่อพฒันาการทาง
สมองของเดก็ทารกได ้(12)  

การศึกษาครัง้นี้ว ัดการยับยัง้การท างานของ
เอนไซม ์AChE เพื่อการศกึษาการตกคา้งของสารเคมกี าจดั
ศตัรพูชืในกลุ่ม organophosphate และ carbamate อย่างไร
ก็ตามอาจเป็นไปได้ที่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มอื่น ๆ 

ปนเป้ือนอยู่ในผลไม้ตดัแต่งซึ่งไม่อาจตรวจได้ด้วยวธิกีาร
ดังกล่าว ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวงั
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผลไม้ตัดแต่ง ดังนัน้เพื่อ
ความปลอดภยัของผู้บริโภคจงึควรมกีารตรวจสอบถึงการ
ปนเป้ือนการของสารเคมกี าจดัศตัรูพชื และเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักล่าวแก่ผูบ้รโิภคต่อไป 
ข้อเสนอแนะ  

การเฝ้าระวังการปนเป้ือนของสารเคมีก าจัด
ศตัรูพชืในผลไมส้ดมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้เพื่อใหเ้หน็
ถงึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในระดบัจงัหวดัและในระดบัประเทศ 
การศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรศกึษาในกลุ่มตวัอย่างทีใ่หญ่ขึน้
ไม่ว่าจะเป็นทัง้ชนิดของผลไม้และพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
นอกจากนี้ควรมีการยืนยันผลตรวจสอบการตกค้างของ
สารเคมกี าจดัศตัรูพชืดว้ยการตรวจสอบจากหอ้งปฏบิตักิาร 
การให้ความรู้แก่ผู้จ าหน่ายและผู้บริโภคมีความจ าเป็น
เช่นกนั เช่น การล้างผลไม้อย่างถูกต้อง การปอกเปลือก
ผลไม้ก่อนรบัประทาน สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมคีวามส าคญั
ในการส่งเสรมิและกระตุ้นใหท้ัง้ผูจ้ าหน่ายและผูบ้รโิภคเหน็
ความตระหนักถึงการจ าหน่ายและการบริโภคอาหาร
ปลอดภยั อนัจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป 
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