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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื กลุ่ม organophosphate และ carbamate ในผลไม้ตดั
แต่งจากร้านผลไม้แผงลอยบริเวณรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั เก็บตัวอย่างผลไม้ 2 ชนิด
ได้แก่ แอปเปิ้ ลตัดแต่งและฝรังตั
่ ดแต่งจากร้านค้า จานวนทัง้ สิน้ 18 ร้าน รวมทัง้ สิน้ 36 ตัวอย่าง นาตัวอย่างมาตรวจสอบการ
ตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ด้วยชุดตรวจสอบ GT-test kit ชนิดวิเคราะห์ผล 60 นาที เพื่อวิเคราะห์รอ้ ยละของการยับยัง้ การ
ทางานของเอมไซม์ acetylcholinesterase (AChE) ในผลไม้ตวั อย่าง ผลการวิ จยั : แอปเปิ้ ลตัดแต่งและฝรังตั
่ ดแต่งมีรอ้ ยละของ
การยับยัง้ การทางานของ AChE เท่ากับ 31.00±4.72 และ 25.84±4.01 ตัวอย่างทัง้ สองกลุ่มมีค่าเฉลีย่ ของร้อยละการยับยัง้ การ
ทางานของ AChE ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.42) แอปเปิ้ ลตัดแต่งมีร้อยละของการยับยัง้ การทางานของ
เอนไซม์ท่สี ูงกว่าระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ จานวนทัง้ สิน้ 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 22.22) ในขณะที่ฝรังตั
่ ดแต่ง จานวนทัง้ สิน้ 2
ตัวอย่าง (ร้อยละ 11.11 ร้อยละ) มีรอ้ ยละของการยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ทส่ี งู กว่าระดับทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพ สรุป: การ
ตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในฝรังตั
่ ดแต่งและแอปเปิ้ ลตัดแต่งเป็ นปั ญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องควรตรวจสอบและเฝ้ าระวังสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผลไม้ตดั แต่งเพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รบั ความปลอดภัยทางอาหาร
คาสาคัญ: ผลไม้ตดั แต่ง สารเคมีกาจัดศัตรูพชื การทดสอบการยับยัง้ การทางานของเอมไซม์
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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

บทนา
ปั ญหาผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพชื ยังคงเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขทีส่ าคัญของ
ประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่ อเกษตรกรและประชาชน
โดยตรง จากข้อมูลของสานักโรคจากการประกอบอาชีพ ปี
พ.ศ. 2557 อัตราผู้ป่วยนอกที่ได้รบั พิษจากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพชื มีจานวนมากถึง 12.25 ต่อประชากร 100,000 คน
และมีแนวโน้ มเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี (1) สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ที่
นิ ย มใช้ ก ั น อย่ า งแพร่ ห ลาย ได้ แ ก่ สารเคมี ใ นกลุ่ ม
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organophosphate และ carbamate สารกลุ่ ม ดั ง กล่ า วมี
ความเป็ นพิษ คือ สามารถยับยัง้ การทางานของเอนไซม์
acetylcholinesterase (AChE) ในเนื้ อ เยื่อ ประสาท ท าให้
เกิดการสะสมของเอนไซม์ AChE ซึ่งเป็ นสารสื่อประสาทที่
สาคัญ ทาให้ระบบประสาททางานผิดปกติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในมนุ ษย์ หากได้รบั สัมผัสในระยะยาวอาจส่งผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพ เช่ น ความผิด ปกติ ข องทารกในครรภ์ โรค
ผิวหนังต่างๆ และการเป็ นหมัน นอกจากนี้ยงั มีรายงานถึง
ผลกระทบจากสารกาจัดศัตรูพชื ในกลุ่ม organophosphate

ในเด็ก ซึ่ง ท าให้เ กิด ผลกระทบเชิง ลบต่ อ สุ ข ภาพทัง้ การ
เจริญเติบโตและระดับสติปัญญา (2,3)
ปั จจุบนั ความนิยมของผู้บริโภคที่มตี ่ ออาหารที่มี
ประโยชน์ ต่อสุขภาพได้เพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความนิยมในการบริโภคผลไม้สด ซึ่งเป็ นอาหารที่
อุ ด มไปด้ว ยวิต ามิน และแร่ ธ าตุ ร้า นค้า แผงลอยจ าหน่ าย
ผลไม้ตัด แต่ ง มีอ ยู่ ท ัว่ ทุ ก ภู มิภ าคของประเทศไทยท าให้
ประชาชนสามารถเข้า ถึง ผลไม้ตัด แต่ ง ได้ ง่ า ยและนิ ย ม
รับประทานในทุกช่วงวัย อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั รายงาน
การปนเปื้ อน/การตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูในผัก ผลไม้
ได้แสดงให้เห็นถึงระดับการปนเปื้ อน/ตกค้างของสารเคมี
ดังกล่าวในระดับทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบแก่สขุ ภาพ
ได้ (4, 5) การศึกษาเรื่องการปนเปื้ อนของสารกาจัดศัตรูพชื
ในกลุ่ ม ต่ า ง ๆ เช่ น pyrethroid organophosphate และ
carbamate ในผักสดและผลไม้สดที่นาเข้าจากต่างประเทศ
ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2537-2542 พบว่า สารเคมีกาจัดศัตรูพชื
ก ลุ่ ม organophosphate ที่ ต ร ว จ พ บ ม า ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่
chlorpyrifos โดยตรวจพบการปนเปื้ อนในผักสดและผลไม้
หลายชนิด รวมถึงแอปเปิ้ ล (4) เช่นเดียวกับการศึกษาของ
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ร่วมกับมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2557 ที่ได้ตรวจพบการปนเปื้ อนของ
สารเคมีก าจัด ศัต รู พืช ในกลุ่ ม ผลไม้ต่ า ง ๆ รวมถึง ผลไม้
รับ ประทานสด ได้แ ก่ ฝรัง่ และแอปเปิ้ ล (6) นอกจากนี้
ร้า นอาหารริม ทางประเภทร้ า นอาหารแผงลอย ยัง เป็ น
เอกลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของประเทศไทย ซึ่ง ชาวต่ า งชาติไ ด้ใ ห้
ความสาคัญ โดยในปี พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย ได้ ถู ก ประกาศให้ เ ป็ นอั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง ของเมื อ งที่ มี
ร้านอาหารริมทางดีท่สี ุดในโลก ดังนัน้ ความปลอดภัยของ
อาหารจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ทัง้ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคและ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย (7)
การตรวจคัดกรองสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในผลไม้ใช้
หลักการยังยัง้ ทางานของเอนไซม์ AChE ปริมาณความเป็ น
พิษของสารพิษโดยรวมนัน้ คือ ปริมาณของ acetylcholine
ทีไ่ ม่สามารถถูก hydrolyse ไปเป็ น choline ได้ การตรวจวัด
ดัง กล่ า วสามารถแปลผลเป็ น การตรวจวัด เชิง กึ่ง ปริม าณ
(semi-quantitative analysis) ด้ ว ยการวัด ค่ า การดู ด กลืน
แสงเทีย บกับ ปริม าณการยับ ยัง้ การท างานของเอนไซม์
AChE จากกราฟมาตรฐาน (8) ปริมาณสารพิษทีต่ กค้างอยู่
ในตัวอย่างซึ่งทาให้ประสิทธิภาพการทางานของเอนไซม์
AChE ลดลงมากกว่ า ร้ อ ยละ 50 อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ

สุขภาพของผู้บริโภคได้ (9) คณะผู้วิจยั สนใจศึกษาความ
เป็ นพิษของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผลไม้ตดั แต่ง 2
ชนิด ได้แก่ แอปเปิ้ ลและฝรัง่ เพราะนอกจากจะมีรายงาน
การพบสารเคมีก าจัด ศัต รูพืช ตกค้า งในผลไม้สองชนิ ด นี้
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนัน้ ผลไม้สองชนิดนี้มยี งั เป็ น
ผลไม้ท่มี ใี นทุกฤดูกาล ในการปลูกและการดูแลรักษานัน้ มี
การใช้สารเคมีในกลุ่ม organophosphate และ carbamate
คณะผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาในพืน้ ทีร่ อบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาสารเคมีกาจัด
ศัตรูพชื ตกค้างในผลไม้และผักสดในหลายพืน้ ที่ แต่ยงั คงไม่
มีการศึกษาในพืน้ ทีด่ งั กล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ดาเนินการวิจยั
ศึก ษาความเป็ น พิษ ของสารเคมีก าจัด ศัต รู พืช ตกค้า งใน
ผลไม้ตดั แต่งได้แก่ผลไม้ประเภทฝรังและแอปเปิ
่
้ ล เพื่อเป็ น
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการจัดการด้านอาหารปลอดภัยแก่ภูมภิ าค
ตลอดจนในระดับประเทศ เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้บริโภคอาหาร
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยแท้จริง

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการ ใน
ระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
ตัวอย่าง
ตัว อย่ า งร้านจาหน่ า ยผลไม้ตัดแต่ งประเภทแผง
ลอย ถู ก คัด เลือ กแบบตามสะดวก (accidental sampling)
โดยการพิจารณาจากการสารวจจานวนร้านจาหน่ ายผลไม้
ตัดแต่ง ประเภทแผงลอยโดยรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
เขตภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ซึ่ ง เป็ นศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา
ระดับ อุ ด มศึก ษาที่ส าคัญ มีจ านวนนิ สิต บุ ค ลากร และ
ประชาชนทัวไปอยู
่
่อาศัยเป็ นจานวนมาก จากการสารวจพบ
ทัง้ สิน้ จานวน 18 ร้าน ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการเลือกทุกร้านเข้า
ร่วมการวิจยั โดยเลือกผลไม้ตดั แต่ง 2 ชนิด ได้แก่ แอปเปิ้ ล
ตัด แต่ ง และฝรัง่ ตัด แต่ ง รวมจ านวนตัว อย่ า งทัง้ สิ้น 36
ตัวอย่าง นาผลไม้ตัดแต่งที่หนเป็
ั ่ นชิ้นและยังไม่ได้รบั การ
ปอกเปลือ กผลไม้ จ ากร้ า นจ าหน่ า ย มาผ่ า ครึ่ง และสุ่ ม
ตัวอย่างมา ตัวอย่างละ 10 กรัม
เครือ่ งมือในการวิ จยั
การวิ จ ั ย นี้ ใ ช้ ชุ ด ตรวจวิ เ คราะห์ GT-Pesticide
Residual test kit (GT) เพื่อ ตรวจวิเ คราะห์ส ารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ในกลุ่ม organophosphate และ carbamate ชนิด
วิเคราะห์ผล 60 นาที ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง
การตรวจวิ เ คราะห์ ด้ ว ย GT test kit ในผั ก มี ค วามไว
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(sensitivity) ร้อยละ 92.3 มีความจาเพาะ (specificity) ร้อย
ละ 85.1 มีความถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 87.1 โอกาสที่
ผักต่าง ๆ จะส่งผลต่อค่าพยากรณ์บวก (positive predictive
value) ร้ อ ย ละ 70. 6 แ ละ ค่ า พ ย า กรณ์ ลบ (negative
predictive value) ร้อยละ 96.6 โดยมีวิธกี ารทดสอบที่ระบุ
ในการศึกษาก่อนหน้า (8,9) ดังนี้
การสกัดสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในผลไม้
นาผลไม้ตัดแต่ งมาสับให้ละเอียด นามาชังให้
่ ได้
น้าหนัก 5 กรัม จากนัน้ นาตัวอย่างทีไ่ ด้ไปสกัดสารเคมีกาจัด
ศัต รูพืช ด้ว ยชุ ด ตรวจ GT โดยเติม สาร dichloromethane
ปริม าณ 5 มิลลิลิต ร จากนัน้ จึง เขย่ า ตัว อย่า งเป็ น เวลา 1
นาที และทิ้งไว้ท่อี ุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 15 นาทีเพื่อสกัด
สารเคมีท่ีต กค้า งจากผลไม้ ตัว อย่ า งที่ส กัด ได้จ านวน 1
มิลลิลิตร จะถูกย้ายไปยังหลอดทดลองใหม่และเติมเอทา
นอลร้อยละ 5 ในน้า ปริมาณ 1 มิลลิลติ ร ตัวอย่างทีส่ กัดแล้ว
จะแยกชัน้ ออกจากกันเป็ นสองชัน้ เก็บสารตัวอย่างส่วนบน
โดยการระเหยชัน้ ล่างด้วยเครื่องปั ม๊ อากาศเป็ นเวลา 3 นาที
ในอ่ า งน้ า ควบคุ ม อุ ณหภู มิท่ี 34 องศาเซลเซีย ส 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 ส กั ด
cholinesterase (GT-1) ปริมาณ 500 ไมโครลิตรจะถูกเติม
เข้าด้วยกันในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 36 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 10 นาที หลังจากนัน้ เติม acetylcholine (GT-2)
ปริมาณ 250 ไมโครลิตร ตัง้ สารละลายตัวอย่างทิ้งไว้เป็ น
เวลา 60 นาที จากนั ้น เติ ม hydroxylamine ปริ ม าณ 1
มิลลิลติ ร (GT-3) และ hydrochloric acid (GT-4) และ ferric
chloride (GT-5) ปริมาณอย่างละ 500 ไมโครลิตร ตัวอย่าง
ถูกผสมให้เข้ากัน กรองด้วยกระดาษกรองและนาไปวัดค่า
การดูด กลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น เท่ ากับ 540 นาโนเมตร
ด้ว ยเครื่อ ง spectrophotometry ผลการทดลองแสดงเป็ น
ร้อยละของการยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ AChE โดย
เทียบกับกราฟมาตรฐาน
กราฟมาตรฐาน
กราฟมาตรฐานถูกจัดทาขึน้ เพื่อใช้ในการคานวณ
ร้อยละของการยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ AChE ชุดของ
หลอดกราฟมาตรฐานประกอบด้ว ยหลอดตัด สิน ที่มีก าร
ยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ AChE 5 ระดับ ดังนี้ ร้อยละ
10 หรือ 10% inhibition, ร้อ ยละ 30 หรือ 30% inhibition,
ร้ อ ยละ 50 หรื อ 50% inhibition, ร้ อ ยละ 80 หรื อ 80%
inhibition และร้อยละ 100 หรือ 100% inhibition ทุกหลอด
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ถูกนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่นเท่ากับ 540
นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometry กราฟมาตรฐาน
มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เท่ากับ 0.99 (r = 0.99)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลและสรุปผลการวิจยั ใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา การวิเคราะห์ความแตกต่างของร้อยละของการ
ยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ AChE ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ ส ถิ ติ independent t-test ค่ า P ต่ า กว่ า 0.05 ถื อ ว่ า มี
นัยสาคัญทางสถิติ

ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
ผลการตรวจหาสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในผลไม้ตดั
แต่ ง ได้แก่ แอปเปิ้ ลและฝรังของร้
่
านค้าขายผลไม้ตดั แต่ง
ประเภทแผงลอย 18 ร้านรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่าโดยเฉลีย่ แอปเปิ้ ลตัดแต่งมีรอ้ ยละ
ของการยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ AChE (±standard
error) เท่ า กับ 31.00 ± 4.72 และในฝรัง่ ตัด แต่ ง เท่ า กับ
25.84 ± 4.01 ค่าเฉลีย่ ของร้อยละของการยับยัง้ การทางาน
ของเอนไซม์ AChE ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนัย สาคัญ ทาง
สถิติ (t(34) = 0.82, P=0.42)
แอปเปิ้ ลตัดแต่งจากร้านค้า 4 แห่งจากทัง้ หมด 18
แห่ง (ร้อยละ 22.22) มีรอ้ ยละของการยับยัง้ การทางานของ
เอนไซม์ AChE สูงกว่าระดับทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพ (>50%
AChE inhibition) คื อ ร้ อ ย ละ 62.00, 61.50, 58.50 แ ละ
56.50 ในขณะทีฝ่ รังตั
่ ดแต่งจาก 2 ร้านจากทัง้ หมด 18 แห่ง
(ร้ อ ยละ 11.11) มี ร้ อ ยละของการยับ ยัง้ สู ง กว่ า ระดับ
ปลอดภัย ต่ อ สุข ภาพ (>50% inhibition) คือ ร้อ ยละ 53.00
และ 52.50 ตัวอย่างแอปเปิ้ ลทีพ่ บร้อยละของการยับยัง้ การ
ทางานของ AChE สูงกว่าระดับปลอดภัยนัน้ มีมากกว่า ฝรัง่
ตัดแต่งถึงสองเท่า งานวิจยั ในอดีตแสดงถึงการตกค้างของ
สารเคมีกาจัดโรคจากเชื้อราในแอปเปิ้ ล (10) พบว่า แอป
เปิ้ ลที่ผ่านการล้างและปอกเปลือกสามารถลดปริมาณสาร
ตกค้ า งลงได้ ม ากกว่ า การล้ า งเพีย งอย่ า งเดี ย วอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ แอปเปิ้ ลตัดแต่งและฝรังตั
่ ดแต่งในการ
วิจยั นี้เป็ นผลไม้ตดั แต่งประเภทไม่ปอกเปลือกทัง้ สองชนิด
จึง มีโ อกาสเกิด การตกค้ า งของสารเคมีก าจัด ศัต รูพืช ได้
นอกจากนี้ ก ารศึก ษาในผัก สดและผลไม้ส ดที่น าเข้า จาก
ต่ า งประเทศ 18 ชนิ ด ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 25512555 (4) พบสารก าจัด ศัต รู พื ช ตกค้ า งในแอปเปิ้ ลจาก
ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ แ ละสหรั ฐ อเมริ ก าในระดั บ ที่ อ าจ

ก่อให้เกิดอันตรายแต่ผบู้ ริโภคในระยะยาวได้ แอปเปิ้ ลเป็ น
ผลไม้ท่ไี ม่ได้มีแหล่งกาเนิดหลักในประเทศไทย แต่ ได้รบั
ความนิยมอย่างแพร่หลายจึงทาให้มกี ารนาเข้ามาจากแหล่ง
ต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก
ส าหรั บ ฝรั ง่ ตั ด แต่ ง นั ้น มี ก ารตรวจพบการ
ปนเปื้ อนของสารเคมีก าจัด ศัต รู พืช ที่ส ามารถยับ ยัง้ การ
ทางานของเอนไซม์ AChE เช่นกัน แต่ในจานวนตัวอย่างที่
ตรวจพบทัง้ สิน้ 18 ตัวอย่าง มีเพียงจานวน 2 ตัวอย่างที่มี
ร้อยละของ การยับยัง้ ทีส่ งู กว่าระดับปลอดภัยเพียงเล็กน้อย
การเพาะปลูกฝรังส่
่ วนใหญ่ สามารถทาได้ในประเทศไทย
ฝรังมี
่ ศตั รูทางธรรมชาติหลายชนิด ได้แก่ เชื้อรา แมลงวัน
ทอง และเพลี้ย แป้ ง เป็ น ต้น (11) ท าให้มีก ารใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพชื หลายชนิดรวมทัง้ ในกลุ่ม organophosphate
และ carbamate นอกจากนี้ ฝ รัง่ ยัง เป็ น ผลไม้ท่ีท านได้ทงั ้
เปลือก จึงจาเป็ นต้องมีเฝ้ าระวังหรือตรวจวัดสารเคมีกาจัด
ศัตรูพชื ทีต่ กค้างอยู่ในฝรังอย่
่ างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการ
ทดสอบการตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในงานวิจยั นี้
เป็ นการใช้ชุดทดสอบเบือ้ งต้น จึงควรมีการตรวจยืนยันด้วย
วิธกี ารทางห้องปฏิบตั กิ ารต่อไป

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
แอปเปิ้ ลและฝรังตั
่ ดแต่งมีค่าเฉลีย่ ร้อยละของการ
ยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ AChE อยู่ในระดับทีป่ ลอดภัย
ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามพบว่ามีตวั อย่างจานวนเล็กน้ อย
ของผลไม้ตดั แต่งทัง้ สองชนิดนี้ทม่ี รี ะดับค่าเฉลีย่ ร้อยละของ
การยับยัง้ การทางานอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
การตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในผลไม้ตดั แต่ง อาจ
ทาให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับ สุขภาพได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในกลุ่มประชากรกลุ่มเสีย่ งต่อการรับสัมผัสสารเคมีถงึ แม้
จะได้รบั สัมผัสในปริมาณต่า เช่น ในหญิงตัง้ ครรภ์และทารก
จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในประเทศไทยพบว่า การ
สั ม ผั ส ส า ร organophosphate ข อ ง ห ญิ ง ตั ้ ง ค ร ร ภ์ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผิดปกติในทารกโดยตรง ได้แก่ การ
เกิดความผิดปกติของน้ าหนักตัว ความสูง และเส้นรอบวง
ของขนาดศีรษะของทารก ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการทาง
สมองของเด็กทารกได้ (12)
การศึก ษาครัง้ นี้ ว ัด การยับ ยัง้ การท างานของ
เอนไซม์ AChE เพื่อการศึกษาการตกค้างของสารเคมีกาจัด
ศัตรูพชื ในกลุ่ม organophosphate และ carbamate อย่างไร
ก็ต ามอาจเป็ น ไปได้ท่ีมีส ารเคมีก าจัด ศัต รูพืช กลุ่ ม อื่น ๆ

ปนเปื้ อนอยู่ในผลไม้ตดั แต่ งซึ่งไม่อาจตรวจได้ด้วยวิธกี าร
ดัง กล่ า ว ผลการวิจ ัย นี้ เ ป็ น ข้อ มูลพื้น ฐานในการเฝ้ า ระวัง
สารเคมีก าจัด ศัต รูพืช ตกค้า งในผลไม้ตัด แต่ ง ดัง นัน้ เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงควรมีการตรวจสอบถึงการ
ปนเปื้ อนการของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื และเผยแพร่ขอ้ มูล
ดังกล่าวแก่ผบู้ ริโภคต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การเฝ้ าระวัง การปนเปื้ อนของสารเคมี ก าจั ด
ศัตรูพชื ในผลไม้สดมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ดังนัน้ เพื่อให้เห็น
ถึงสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ
การศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีใ่ หญ่ขน้ึ
ไม่ ว่ า จะเป็ น ทัง้ ชนิ ด ของผลไม้แ ละพื้น ที่ท่ีท าการศึก ษา
นอกจากนี้ ค วรมีก ารยืน ยัน ผลตรวจสอบการตกค้า งของ
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ด้วยการตรวจสอบจากห้องปฏิบตั กิ าร
การให้ค วามรู้แ ก่ ผู้จ าหน่ า ยและผู้บ ริโ ภคมีค วามจ าเป็ น
เช่นกัน เช่น การล้างผลไม้อย่างถูกต้อง การปอกเปลือ ก
ผลไม้ก่อนรับประทาน สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีความสาคัญ
ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทงั ้ ผูจ้ าหน่ ายและผูบ้ ริโภคเห็น
ความตระหนั ก ถึ ง การจ าหน่ า ยและการบริ โ ภคอาหาร
ปลอดภัย อันจะเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจากสาขาวิชาอนามัย สิง่
แวดล้อ ม คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย นเรศวร
สถานวิ จ ั ย เพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า นความ
หลากหลายทางชีว ภาพ มหาวิท ยาลัย นเรศวร และศูน ย์
ความเป็ นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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