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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบระดับความปลอดภัยของผักที่น�ำมาประกอบอาหาร
ด้วยชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค และน�ำข้อมูลมาวางนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุม
ตรวจสอบการจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ตกค้างและปนเปื้อนของฝ่ายโภชนาการ
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ จากตัวอย่างผักที่ยังไม่ผ่านการล้างท�ำความสะอาด จ�ำนวน 20 ชนิด ทดสอบด้วยชุด
ทดสอบ เอ็ม เจ พี เค พบว่า พบผักอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย จ�ำนวน 15 ชนิด (75.00%) อยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย
จ�ำนวน 3 ชนิด (15.00%) และอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยมาก จ�ำนวน 2 ชนิด (10.00%) การทดสอบดังกล่าว
เป็นวิธีการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งยังมีข้อจ�ำกัดในการวิเคราะห์โดยอาจก่อให้เกิดผลบวกลวงได้ ดังนั้น จึง
ควรมีการตรวจยืนยันผลด้วยเครือ่ งมือวิเคราะห์อกี ครัง้ และจากการศึกษาสามารถน�ำข้อมูลมาวางนโยบายเพือ่
ป้องกันความเสีย่ งจากสารเคมีกำ� จัดแมลงปนเปือ้ น ดังนี้ 1) ควรบูรณาการการท�ำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน
โดยให้นักวิทยาศาสตร์ ประจ�ำคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ เป็นผู้ร่วมตรวจวิเคราะห์ 2) การ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซือ้ วัตถุดบิ รวมถึงค่าบริการตรวจหาสารเคมีกำ� จัดแมลงปนเปือ้ น 3) ควรเลือกวิธี
การท�ำความสะอาดผักอย่างถูกวิธี และ 4) การจัดท�ำรายงานสรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัยของผักและ
ผลไม้จากแหล่งจัดส่งในแต่ละเดือน เพื่อวางมาตรการป้องกันและดูแลนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต ฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ

* อารยา ฤทธิรงค์ Corresponding Author)
e-mail: juinmohjung@gmail.com

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนมกราคม - เมษายน 2565

87

Abstract
The purpose of this study was to examine the safety level of cooking vegetables
with MJPK test kit and apply the data to policy planning for developing a guideline of control
system to check the procurement of uncontaminated toxins by the Nutrition Department,
Police Cadet Academy. Samples of 20 unwashed vegetables were tested with the MJPK test
kit. It was found that 15 types of vegetables were considered safe (75.0%), 3 types of
vegetables were considered unsafe (15.00%), and 2 types of vegetables were considered
very unsafe (10.00%). However, the above test was only a preliminary test. There was a
limitation in the analysis as it could cause false positives. Therefore, the results should be
verified with more accurate pesticide analysis. From the study, the information can be used
to formulate a policy to prevent the risk of chemical pesticide contaminants as follows:
1) collaboration within the organization by participation of the Faculty of Forensic Science
Police Cadet Academy scientists in the analysis of pesticides 2) cost and budget for pesticide
analysis and service should be proposed and integrated 3) correct method of washing the
vegetables must be selected and 4) summary report about the safety inspection of fruits
and vegetables from the provider should be monthly arranged to set for prevention measures
and police cadets health care.
Keywords: Organophosphate, Carbamate, Nutrition Division of Police Cadet Academy

บทน�ำ
การน�ำเข้าสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในประเทศไทยมีแนวโน้มมูลค่าการน�ำเข้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายถึง
มูลค่าของสารเคมีเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคพิษเฉียบพลัน และพิษสะสม
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ (Ministry of Natural Resources and Environment, 2019) โดย
จากข้อมูลการเข้ารับบริการในระบบ “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล 1 ต.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2562) ได้รายงานผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยมีสาเหตุจากการได้รับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช จ�ำนวน 3,067 ราย
เสียชีวิต 407 ราย (Hfocus News Agency Delves Into The Health System, 2019)
จากกรณีที่สถาบันอาหารได้มีการสุ่มตัวอย่างผักสดมาตรวจสารก�ำจัดแมลง และศัตรูพืชที่ตกค้าง ซึ่ง
สาร 4 กลุ่มที่พบปะปนมากับผัก และผลไม้สด ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์
บาเมตและกลุม่ ไพรีทรอยด์ (Thairath online, 2020) ซึง่ สารในกลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate)
และกลุม่ คาร์บาเมตเป็นสารทีใ่ ช้ยบั ยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ปลีย่ นอะซิตลิ โคลีน
(Acetylcholine) ให้เป็นโคลีน (Choline) และอะซิเตท (Acetate) จะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ส่วน
ปลาย และเกิดพิษแบบเฉียบพลัน ซึ่งสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมตที่ปนเปื้อน หรือ
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ตกค้างอยูใ่ นอาหาร หรือวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาประกอบอาหาร ส่งผลให้ผทู้ รี่ บั เข้าไปเกิดพิษแบบเฉียบพลัน และถึงแก่
ชีวิตได้ และในปัจจุบันมีผู้ป่วยเนื่องจากได้รับสารพิษเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จงใจ
ท�ำร้ายตนเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ และจากการถูกท�ำร้ายโดยประสงค์จะเอาชีวิต (Angsungnuen,
2015) ในกรณีทถี่ กู ประสงค์เอาชีวติ หรือเกิดการตายทีผ่ ดิ ธรรมชาติจะถูกตรวจสอบเพือ่ พิสจู น์สาเหตุการตาย
และหาตัวผู้กระท�ำผิด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่น�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ เพื่อหาข้อเท็จจริง
(Chinaworn, 2004) ซึ่งงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีหลากหลายสาขา โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงงาน
ด้านนิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology) เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือสารปนเปื้อนที่พบใน
วัตถุดิบส�ำหรับประกอบอาหาร หรือภาชนะที่ใช้ และส่งผลเสียต่อชีวิต โดยมีขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (Petchsirivej & Aphiwantrakul, 2017) เช่น
ตรวจวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ งแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography, GC) และเครือ่ งอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS) เป็นต้น แต่วิธีดังกล่าวข้างต้น
มีค่าใช้สูง ใช้เวลานานในการสกัดตัวอย่าง และจ�ำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาตรวจหาสารเคมีก�ำจัดแมลงในกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต และคาร์บาเมตทีต่ กค้างในผักทีน่ ำ� มาใช้ประกอบอาหารของฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
เนื่องจากฝ่ายโภชนาการเป็นสถานที่ประกอบอาหารให้ข้าราชการต�ำรวจ เจ้าหน้าที่รวมถึงนักเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ ซึ่งหากได้รับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักในปริมาณมากจะส่งผลกระทบสะสมระยะยาวต่อ
ระบบประสาท และอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยใช้หลักการตรวจทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ท�ำการทดสอบสีเบือ้ ง
ต้น (Color Tests) โดยสังเกตสีที่เกิดขึ้นเมื่อเติมสารเคมีที่ใช้ทดสอบวิเคราะห์หาสารเคมีที่ปนเปื้อนในผัก จาก
ชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค (MJPK) ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบผัก และผลไม้ที่อาจมีสาร
เคมีตกค้างที่อาจก่ออันตรายต่อบุคลากรภายในโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ และเป็นข้อมูลที่สามารถน�ำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัยด้านนิติพิษวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคต่อไปได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบระดับความปลอดภัยของผักที่น�ำมาประกอบอาหาร ด้วยชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค
(MJPK)
2. เพือ่ ศึกษาให้ได้ขอ้ มูลทีน่ ำ� มาใช้วางนโยบายและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมตรวจสอบ
การจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ตกค้างและปนเปื้อนของฝ่ายโภชนาการ โรงเรียน
นายร้อยต�ำรวจ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
ห้องปฏิบตั กิ ารทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เป็นงาน เพือ่ ความยุตธิ รรมทีม่ หี นึง่ ในความรับผิดชอบเกีย่ วกับเรือ่ ง
ของการรับรองการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเจ็บป่วย และความเป็นพิษ และในทางกฎหมายการ
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แพทย์การตรวจพบยาพิษให้ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นแรก และมีความส�ำคัญที่สุด ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด
การเป็นพิษ (ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม หรือทางอาญา) แม้ว่าความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ และ
กฎหมายทั่วไปก�ำหนดค่าชดเชยอย่างน้อยส�ำหรับผลร้ายที่เกิดจากความมึนเมา งานด้านนี้มีความส�ำคัญอย่าง
มาก แสดงให้เห็นถึงความคงทนของความสัมพันธ์ระหว่างพิษวิทยา และการแพทย์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษของวิธีการที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และต้องมีความรอบคอบอย่างยิ่งในการ
รายงาน และการตีความผลลัพธ์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเผยแพร่งานวิจัยหลายชิ้นโดยอาศัยการพัฒนาเพิ่มเติมไปยังขั้นตอน
การวิเคราะห์ที่มีความแม่นย�ำ ราคาถูก และรวดเร็วมากกว่า โดยทางเคมีวิเคราะห์มีการปรับปรุงด้วย
การก�ำหนดวิธีการใหม่โดยใช้เทคนิคเครื่องมือที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และใช้ตัวอย่างในปริมาณน้อย เช่น เทคนิค
แมสสเปกโตรเมตรี (Mass Spectrometry) เทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR) และ
เทคนิคการวัดการดูดกลืนคลืน่ แสงในช่วงความยาวคลืน่ อัลตราไวโอเลต และช่วงคลืน่ แสงทีม่ องเห็นได้ (UV-Vis)
และเทคนิครามานสเปกโตรเมตรี (Raman) การวิเคราะห์สารก�ำจัดศัตรูพืชในเมทริกซ์ต่าง ๆ ท�ำได้ตามปกติ
โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีทงั้ ตัวอย่างทีเ่ ป็นสถานะเหลว และก๊าซมีการน�ำเทคนิคเหล่านีม้ าใช้ เนือ่ งจากความ
สามารถในการแยกสารประกอบทีม่ อี ยูใ่ นตัวอย่าง และสามารถระบุชนิด และหาปริมาณของสารประกอบเหล่า
นีโ้ ดยใช้ระบบตรวจวัดทีม่ คี วามเฉพาะ โดยการเชือ่ มต่อกับเครือ่ งตรวจวัด เช่น เครือ่ งตรวจจับอิเล็กตรอน การ
เรืองแสง UV-VIS Flame Ionization และ MS ด้วยระบบโครมาโตกราฟี ส�ำหรับการแยกแบบแก๊สโครมาโท
กราฟี (GC) ส่วนใหญ่มีการใช้เฟสคงที่หลากหลาย และใช้ในแคปปิลารีคอลัมน์ โดย GC ถูกรวมเข้ากับวิธีการ
ตรวจจับประเภทต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภทของสารก�ำจัดศัตรูพืชที่จะตรวจวัดส�ำหรับตัวตรวจวัด
Electron-capture Detection (ECD) คือ นิยมใช้สำ� หรับการวิเคราะห์ออร์กาโนคลอรีน และไพรีทรอยด์ และ
การตรวจวัดแบบ Electrolytic-conductivity หลังจากการแยก GC เพือ่ ตรวจหาสารก�ำจัดศัตรูพชื หลายชนิด
ทีต่ กค้าง ได้แก่ Organochlorines, Pyrethroids, Triazines และ Carbamates และการตรวจวัดแบบ Flame
Photometric Detection (FPD) ด้วย Phosphorus Filter และ Nitrogen-phosphorus Detection (NPD)
ถูกใช้ในการตรวจหาออร์กาโนฟอสฟอรัส (Sabino, Rozenbaum, and Oliveira, 2011)
ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate, Ops) เป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส
โดยมีโครงสร้างทางเคมีเป็น Ester ของกรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid, H3PO4) มักเรียกว่า ออร์กาโน
ฟอสฟอรัส (Organophosphorus) หรือฟอสฟอรัสเอสเตอร์ (Phosphorus Ester) โครงสร้างของ
Phosphorus Ester ประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจน คาร์บอน ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน ติดอยู่กับอะตอม
ของฟอสฟอรัส ที่มีความหลากหลายในการเรียกชื่อโมเลกุลฟอสฟอรัสข้างต้น ตัวอย่างชื่อทางเคมีของ
ออร์กาโนฟอสเฟต ได้แก่ Phosphate Phosphorothioate Phosphoro-dithioate Phosphonate และ
Phosphoroamidate
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ประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจน คาร์บ อน ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน ติดอยู่กับอะตอมของฟอสฟอรัส ที่ม ีความ
หลากหลายในการเรียกชื่อโมเลกุลฟอสฟอรัสข้างต้น ตัวอย่างชื่อทางเคมีของออร์กาโนฟอสเฟต ได้แก่ Phosphate
Phosphorothioate Phosphoro-dithioate Phosphonate และ Phosphoroamidate

ภาพที่ 1 โครงสร้างเคมีของออร์กาโนฟอสเฟต
ภาพทีที่ 1่มา:โครงสร้
ของออร์กาโนฟอสเฟต
Guptaางเคมี
& Milatovic
(2012)
ที่มา: Gupta & Milatovic (2012)
คาร์บาเมต (Carbamate) สูตรโครงสร้างมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบแสดงดังภาพที่ 2 และเป็น
อนุพันคาร์
ธ์ของ
Carbamic
Acid หรืสูตอรโครงสร้
เป็น N-methyl
Ester นินยส่มใช้
ก�ำจัดแมลง มีคุณงภาพที
สมบัต่ ิท2ี่สลายตั
ง่ายพันธ์
บาเมต
(Carbamate)
างมีไนโตรเจนเป็
วนประกอบแสดงดั
และเป็วได้
นอนุ
ดเกิดAcid
เมทตาโบไลท์
เมื่อได้รับแสง
สภาวะเป็
นเบสมีคตัุณวสมบั
อย่าตงสารเคมี
บาเมตได้
ของ บางชนิ
Carbamic
หรือเป็น N-methyl
Esterหรืนิอยมีมใช้
กำจัดแมลง
ิที่สลายตักวลุได้่มงคาร์
่าย บางชนิ
ดเกิแดก่เมท
Carbofuran, Carbaryl, Methomyl, Bendiocarb, Methiocarb, Baycarb และ Propoxur
ตาโบไลท์เมื่อได้ร ับ แสง หรือมีสภาวะเป็นเบส ตัวอย่างสารเคมีกลุ่ม คาร์บ าเมตได้แ ก่ Carbofuran, Carbaryl,
Methomyl, Bendiocarb, Methiocarb, Baycarb และ Propoxur
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ภาพที่ ่ 22 โครงสร้
โครงสร้าางเคมี
งเคมีขของคาร์
องคาร์บบาเมต
าเมต
ภาพที
ที่มา: Gupta & Milatovic (2012)
ที่มา: Gupta & Milatovic (2012)
สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตจะถูกดูดซึมได้ดีทางผิวหนัง เยื่อบุตา ทางเดินอาหาร และ
สารกลุ
่มออร์กาโนฟอสเฟต
กดูดซึมได้ดีทางผิ
วหนังนเยืดัง่อนับุ้นตจึางกระจายตั
ทางเดินอาหาร
ทางปอด และกระจายไปตามส่
วนเนืและคาร์
้อเยื่อต่าบง าเมตจะถู
ๆ และสามารถละลายได้
ดีในไขมั
วได้ดีในและ
Compartment
ที่มีไขมันเป็นวนเนื
ส่วนประกอบ
ตับ และระบบประสาทดโดยสารกลุ
ทางปอด
และกระจายไปตามส่
้อเยื่อต่างเช่ๆน และสามารถละลายได้
ีในไขมัน ดั่มออร์
งนั้นกจึาโนฟอสเฟตจะ
งกระจายตัว ได้ ดี
ผ่านกระบวน Metabolism
ับโดยการเกิเช่ดนเป็ตันบสารประกอบกลุ
่มออกซอน
(Oxon)
บกับเอมไซม์ าน
ใน Compartment
ที่มีไขมันเป็นส่ทีว่ตนประกอบ
และระบบประสาท
โดยสารกลุ
่มออร์ซึ่งกจะจั
าโนฟอสเฟตจะผ่
Cholinesterase
และเกิ
กิริยาแบบไม่
บท�ำให้ความเป็น่ มพิออกซอน
ษ และระยะเวลาในการเกิ
มาก
กระบวน
Metabolism
ที ่ ตดั บปฏิ
โดยการเกิ
ด เป็ผนันกลั
สารประกอบกลุ
(Oxon) ซึ ่ ง จะจัดพิบษกัเพิบ่มเอมไซม์
ขึ้น ส�ำหรับสารกลุ่มคาร์บาเมตจะยับยั้งการท�ำงานของเอมไซม์ Cholinesterase จากการเกิดกระบวนการ
Cholinesterase และเกิดปฏิกิริยาแบบไม่ผันกลับทำให้ความเป็นพิษ และระยะเวลาในการเกิดพิษเพิ่ม มากขึ้น
Carbamylation ในส่วนของ Enzyme Ester ท�ำให้การเกิดปฏิกิริยาการยับยั้งเอนไซม์เป็นแบบผันกลับได้
สำหรั บ สารกลุ ่ ม คาร์ บ าเมตจะยั บ ยั ้ ง การทำงานของเอมไซม์ Cholinesterase จากการเกิ ด กระบวนการ
Carbamylation ในส่วนของ Enzyme Ester ทำให้การเกิดปฏิกิริยาการยั
บยัฉบั้งบเอนไซม์
เป็อนมกราคม
นแบบผั- เมษายน
นกลับ2565
ได้ และ
ปีที่ 18
ที่ 1 ประจำ�เดื
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ไม่ยาวนานเท่ากับสารกลุ่มออร์กาโน และสารทั้งสองกลุ่มนี้มีการขับออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะเป็นหลัก
สารในกลุ่ม ดังกล่าวข้างต้นมีฤ ทธิ์ ยับยั้งการทำงานเอมไซม์ AChE โดยการเติม OH ให้กับ หมู่ Leaving

และไม่ยาวนานเท่ากับสารกลุ่มออร์กาโน และสารทั้งสองกลุ่มนี้มีการขับออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะ
เป็นหลัก
สารในกลุ่มดังกล่าวข้างต้นมีฤทธิ์ยับยั้งการท�ำงานเอมไซม์ AChE โดยการเติม OH ให้กับหมู่ Leaving
Group ทีห่ มู่ Hydroxyl เรียกว่า Phosphorylation ในกลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต หรือ Carbamylation ในกลุม่
คาร์บาเมต ท�ำให้เอมไซม์ AChE ไม่สามารถสลาย ACh ได้ ส่งผลให้ความเข้มข้นของ Ach สูงขึ้น และกระตุ้น
ระบบประสาท Cholinergic ท�ำให้มีอาการสั่น ชักกระตุก และเป็นอัมพาต (Thamwiriyasati & Singsanan,
2016)
เอมไซม์โคลีนเอสเตอเรสท�ำหน้าทีส่ ลายสารอะเซทิลโคลีน (Acetylcholine, Ach) ซึง่ เป็นสารตัวกลาง
ในการส่งกระแสประสาท โดยเส้นประสาทเหล่านี้จะกระตุ้นระบบประสาทไปยังหัวใจ ม่านตา ต่อมน�้ำลาย
รวมทัง้ อวัยวะ และเนือ้ เยือ่ อืน่ ๆ ในร่างกาย นอกจากนัน้ Ach ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการส่งกระแสประสาท
ของระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ดังนั้น ระดับเอมไซม์โคลีนเอกสเตอเรสจึงใช้ในการบ่งชี้การได้รับสารเคมี
ในร่างกาย โดยทั่วไปในร่างกายมนุษย์จะพบเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 2 ประเภท คือ Acetylcholinesterase
(True Cholinesterase, Ache) และ Butyrylcholinesterase (Pseudo-cholinesterase, BChE)
การทดสอบสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สดโดยใช้ชดุ ทดสอบเบือ้ งต้นทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ศกึ ษาวิจยั และพัฒนาให้สามารถน�ำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารนอกห้องปฏิบตั กิ ารได้ ทราบผลได้
รวดเร็ว และมีความแม่นย�ำสูง ซึ่งชุดทดสอบสามารถตรวจการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต นั่นคือ ชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค (MJPK) ปัจจุบันชุดทดสอบดังกล่าวช่วยตรวจ
คัดกรองเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการปนเปือ้ นของสารฆ่าแมลงตกค้างในผักสด และผลไม้สด โดยมีการน�ำไปใช้งานทัง้
ในห้องปฏิบัติการทดสอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ต้องการควบคุมคุณภาพผัก และผลไม้สดจากผู้
ผลิต หรือตลาดค้าส่งก่อนน�ำไปออกจ�ำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า หรือถูกน�ำไปใช้ประกอบอาหารในร้านอาหาร
การมีชุดทดสอบเช่นนี้จะส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคผัก และผลไม้สดที่มีความปลอดภัย โดยมีการปนเปื้อนใน
ระดับที่ยอมรับได้ และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และสิ่งแวดล้อม เป็นชุดทดสอบเบื้องต้นส�ำหรับตรวจหายา
ฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มยับยั้งเอนไซม์คลีนเอสเตอเรสในผัก ผลไม้ ด้วยหลักการ Colorimetric Cholinesterase
Inhibitor Assay ให้ผลการทดสอบภายในเวลา 1 ชั่วโมง ที่มีความถูกต้องร้อยละ 85 (ผลบวกลวงร้อยละ 15
ผลลบลวงร้อยละ 0) มีความไวร้อยละ 100 ปริมาณต�่ำสุดในการยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ของชุดทดสอบ
เท่ากับ 15% และสามารถตรวจวัดได้ที่ระดับต�่ำสุด 0.05 mg/kg ซึ่งเป็นปริมาณที่ท�ำให้ร่างกายเกิดอาการพิษ
เล็กน้อย จัดว่าไม่ปลอดภัย (Bureau of Medical Sciences, 2013)
Chaikliang, Janmanee, and Hnookaw (2012) ผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในผัก
จากตลาดใน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเก็บตัวอย่างผักจากตลาด 5 แห่ง ประกอบด้วย คะน้า
กะหล�่ำปลี ผักชี ถั่วฝักยาว ต้นหอม พริก รวมทั้งสิ้น 198 ตัวอย่าง มาท�ำการทดสอบด้วยชุดทดสอบเอ็ม เจ พี
เค (MJPK) พบว่า สารเคมีก�ำจัดแมลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 177 ตัวอย่าง (ร้อยละ 89.4 ของตัวอย่างผัก
ทั้งหมด) และตัวอย่างผักที่ตรวจ พบว่า อยู่ในระดับไม่ปลอดภัยมากที่สุดคือ ต้นหอม 19 ตัวอย่าง (ร้อยละ
39.4 ของตัวอย่างต้นหอมทั้งหมด) และ พบว่า คะน้าอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยรองลงมา ซึ่งพบ 2 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 6.06 ของตัวอย่างคะน้าทั้งหมด) ส่วนผักชนิดอื่น ๆ เช่น กะหล�่ำปลี ผักชี ถั่วฝักยาว พริก พบว่าอยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัย
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Lerdsri, Chamlakhorn, & Sangmanee (2014) ท�ำการพัฒนาเทคนิค Electrometric Method
โดยใช้ pH Meter ร่วมกับ Cholinesterase Inhibition เพื่อตรวจหาสารคาร์บาเมตและออร์กาโนฟอสเฟต
ในตัวอย่างจากปศุสัตว์ ส�ำหรับใช้ในการวินิจฉัย การได้รับพิษและประเมินความเหมาะสมของวิธีที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้ค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่สามารถตรวจได้ (Limit Of Detection, LOD) เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ของ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ Thin Layer Chromatography (TLC)
ได้แก่ ประสิทธิภาพความไว ความจ�ำเพาะ ความแม่น ความสามารถในการท�ำนายผลบวก และความสามารถ
ในการท�ำนายผลลบ พบว่า ค่า LOD ของสารกลุ่มคาร์บาเมต อยู่ในช่วง 0.20 - 4.00 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ
สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต อยู่ในช่วง 0.50 - 4.00 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับ
เทคนิค HPLC พบว่า มีค่าความไว ความจ�ำเพาะ ความแม่น ความสามารถในการท�ำนายผลบวก และความ
สามารถในการท�ำนายผลลบ เท่ากับร้อยละ 88.9, 100.0, 98.1, 100.0 และ 97.8 ตามล�ำดับ ขณะที่ผลการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบกับเทคนิค TLC เท่ากับร้อยละ 100.0, 97.8, 98.1, 87.5 และ 100.0 ตามล�ำดับ
จึงสามารถสรุปได้ว่า วิธีดังกล่าวในงานวิจัยมีความเหมาะสม ส�ำหรับน�ำไปใช้ตรวจคัดกรองเพื่อวินิจฉัยการได้
รับพิษของสารกลุ่มคาร์บาเมตและออร์กาโนฟอสเฟตในปศุสัตว์ได้
Pakakatsama, Saisin, & Sutin (2016) ได้ท�ำการตรวจสอบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างในกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมตในตัวอย่างผักจากตลาดสดและผักจากห้างสรรพสินค้าที่จ�ำหน่ายในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ ด้วยชุดทดสอบ เอ็ม เจ พีเค (MJPK) ในตัวอย่างผัก จ�ำนวน 5 ชนิด ได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว
พริกสด แตงกวา และมะเขือ เป็นผักในตลาดสด จ�ำนวน 200 ตัวอย่าง และผักจากห้างสรรพสินค้า จ�ำนวน
25 ตัวอย่าง รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 225 ตัวอย่าง พบว่า มีสารออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตตกค้างในตัวอย่าง
ผักทั้งสองแหล่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยค่อนข้างสูง จ�ำนวน 194 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 86.22) เป็นผัก
จากตลาดสด จ�ำนวน 173 ตัวอย่าง และผักจากห้างสรรพสินค้า จ�ำนวน 21 ตัวอย่าง สรุปได้ว่าชุดทดสอบดัง
กล่าว สามารถน�ำมาใช้เป็นการทดสอบเบื้องต้น ในกรณีสงสัยผักที่น�ำมาประกอบอาหารได้
Sroijit and Klongthalay (2019) ท�ำการตรวจหาสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์
บาเมตทีต่ กค้างมากับผักทีใ่ ช้ประกอบอาหารในร้านอาหารของชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นจีพีโอ-เอ็ม เก็บตัวอย่างจากร้านอาหารจานวน 30 ร้าน รวม
186 ตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่ามีผักที่ปนเปื้อนสารเคมีก�ำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต
จ�ำนวนทั้งหมด 14 ตัวอย่าง (7.5%) เป็นผักที่อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย 11 ตัวอย่าง (5.9%) และอยู่ในระดับ
เป็นพิษ 3 ตัวอย่าง (1.6%) โดยผักที่พบสารเคมีตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยมากที่สุดคือ ผักคะน้า ในจ�ำนวน
ผักที่ปนเปื้อนสารเคมีก�ำจัดแมลงทั้งหมด 14 ตัวอย่าง พบว่า เป็นผักที่ใช้ตกแต่งและโรยหน้าอาหารสูงถึง 7
ตัวอย่าง (50%) ซึง่ ผักประเภทนีจ้ ะไม่ผา่ นความร้อนจากการปรุงอาหาร ท�ำให้สารเคมีกำ� จัดแมลงไม่ถกู ท�ำลาย
หรือสลายด้วยความร้อน
Parveen, Khuhro, and Rafiq (2005) ได้ท�ำการเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีในผักที่แตกต่างกัน
24 ชนิด จ�ำนวนทั้งหมด 206 ตัวอย่าง ในประเทศปากีสถานในช่วงปี ค.ศ. 2000-2002 และผ่านการเตรียม
ตัวอย่างผักโดยการท�ำให้เป็นเนื้อเดียวกัน และสกัดด้วยตัวท�ำละลายผสมระหว่าง Toluene n-hexne และ
Ethylacetate ในอัตราส่วน 3:1:1 หลังจากนัน้ น�ำไประเหยสารละลายทีส่ กัดได้ดว้ ยเครือ่ งกลัน่ ระเหยสารแบบ
หมุน และน�ำบางส่วนไปละลายด้วย Acetone เพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี GC และบางส่วนละลายด้วย Methanol
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เพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC พบว่า ร้อยละ 63 ของตัวอย่างมีการตกค้างของสารเคมีขณะ ที่ร้อยละ 46 ของ
ตัวอย่างมีการตกค้างของสารเคมีที่เกินกว่าระดับปริมาณสารพิษซึ่งเป็นอันตรายทางเคมี (MRLs)
Gebara, Ciscato, Ferreira, and Monteiro (2005) ได้ท�ำการตรวจสอบสารก�ำจัดศัตรูพืชที่ตกค้าง
ประเภท Organochlorines Organophosphorus Pyrethroids และ Carbamates ในตัวอย่างกลุม่ ผัก และ
ผลไม้ในเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ตัวอย่างทัง้ หมด 2223 ตัวอย่าง ซึง่ ประกอบด้วยผัก 700 ตัวอย่าง และ
ผลไม้ 1523 ตัวอย่าง ที่เก็บจากร้านค้าทั่วไป และร้านค้าส่งได้รับการวิเคราะห์สารก�ำจัดศัตรูพืช 100 ประเภท
ที่มีการตกค้างของยาฆ่าแมลง และยาฆ่าเชื้อราด้วยเทคนิค GC ที่ต่อกับตัวตรวจวัดต่าง ๆ เช่น ตัวตรวจวัด
ECD ส�ำหรับวิเคราะห์สารเคมีกลุ่ม Organochlorines, Pyrethroids และ Fungicide บางส่วน และตัวตรวจ
วัด NPD ส�ำหรับวิเคราะห์สารเคมีกลุม่ Organophosphorus และ Carbamate และตัวตรวจวัด FPD ส�ำหรับ
วิเคราะห์สารเคมี Acephate Monocrotophos และ Methamidopho พบว่า ร้อยละ 67.4 ของตัวอย่างไม่
พบการตกค้างของสารก�ำจัดศัตรูพชื ขณะทีร่ อ้ ยละ 32.6 ของตัวอย่างพบการตกค้างของสารก�ำจัดศัตรูพชื อย่าง
น้อย 1 ชนิด โดยตัวอย่างผลไม้ (ร้อยละ 34.2) มีการตกค้างมากกว่าตัวอย่างผัก (29.0)

กรอบแนวทางการวิจัย
การตรวจสอบระดับความปลอดภัยของผักที่น�ำมาประกอบอาหาร ด้วยชุดทดสอบสารเคมีก�ำจัดแมลง
ตกค้าง เอ็ม เจ พี เค (MJPK) ซึง่ จะท�ำการทดสอบว่าตัวอย่างผักทัง้ 20 ชนิด มีระดับสารเคมีกำ� จัดแมลงตกค้าง
หรือปนเปื้อนอยู่ในระดับปลอดภัยส�ำหรับบริโภคหรือไม่
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวอย่างผัก จ�ำนวน 20 ชนิด ได้แก่ กระเทียม ต้น
หอม ข้าวโพดอ่อน หอมใหญ่ แตงกวา แตงลาย
พริกขีห้ นูสวน พริกจินดา มะเขือเทศ ผักชี กะหล�ำ่
ปลี โหระพา ถั่วฝักยาว ใบกะเพรา ผักกาดขาว
ผักชีจีน ผักชีฝรั่ง ผักบุ้งนา ฟัก และเห็ดหอม

สีที่ปรากฏเมื่อเทียบกับสีของหลอด
ควบคุมทีเ่ ป็นมาตรฐานของชุดทดสอบ
เอ็ม เจ พี เค (MJPK)

ภาพที่ 3 กรอบแนวทางการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจหาสารเคมีก�ำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตที่ตกค้าง
ในผักทีใ่ ช้ประกอบอาหารของฝ่ายโภชนาการโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงทดลอง
(Experimental Research) โดยตรวจหาระดับความปลอดภัยของผักทีน่ ำ� มาใช้ประกอบอาหารฝ่ายโภชนาการ
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการศึกษา ผักจากแหล่งค้าผักแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
จ�ำนวน 20 ชนิด ได้แก่ กระเทียม ต้นหอม ข้าวโพดอ่อน หอมใหญ่ แตงกวา แตงลาย พริกขี้หนูสวน พริกจินดา
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มะเขือเทศ ผักชี กะหล�่ำปลี โหระพา ถั่วฝักยาว ใบกะเพรา ผักกาดขาว ผักชีจีน ผักชีฝรั่ง ผักบุ้งนา ฟัก และ
เห็ดหอม ซึ่งตัวอย่างที่ใช้ยังไม่ผ่านการล้างท�ำความสะอาด น�ำมาตรวจหายาฆ่าแมลงกลุ่มยับยั้งเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสโดยใช้หลักการ Colorimetric Cholinesterase Inhibitor Assay ด้วยชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีขั้นตอนการทดสอบ ดังนี้
4.1 น�ำตัวอย่างผักที่ไม่ได้ผ่านการล้างท�ำความสะอาด มาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยตัดส่วนที่เน่าเสียและ
ตัดรากทิ้งไป จากนั้นน�ำใส่ลงในขวดสกัดตัวอย่างประมาณ 3 ขีดของขวด
4.2 เติมน�้ำยาสกัดปริมาณ 6 มิลลิลิตร ลงในขวด จากนั้นปิดฝาแล้วเขย่าแรง ๆ ประมาณ 1–2 นาที
แล้วรินเฉพาะน�้ำยาสกัดลงในหลอดตัวอย่าง
4.3 น�ำหลอดแก้วทดลองจากข้อ 5.2 ไประเหยด้วยเครื่องกวนสารชนิดให้ความร้อน (Hot Plate
Stirrer) ที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส ให้เหลือประมาณ 2-3 หยด
4.4 เติมน�้ำยาทดสอบ 2 ลงในหลอดแก้วทดลองและหลอดควบคุม หลอดละ 3 มิลลิลิตร
4.5 เติมน�้ำยาทดสอบ 1 ลงในหลอดแก้วทดลองและหลอดควบคุม หลอดละ 3 มิลลิลิตร แล้วตั้งทิ้งไว้
5 นาที
4.6 เทสารละลายจากหลอดแก้วทดลองใส่ในหลอดใหม่แล้วเติมน�้ำยาทดสอบ 3 ลงในหลอดใหม่ และ
หลอดควบคุม หลอดละ 2 หยด เขย่าแล้วสังเกตสีในหลอดตัวอย่าง โดยท�ำซ�้ำตัวอย่างละ 3 ซ�้ำ
การอ่านผลให้ดอู ตั ราการเปลีย่ นสีระหว่างหลอดควบคุม ถ้าหลอดตัวอย่างเปลีย่ นสีชา้ กว่าหลอดควบคุม
แสดงว่ามีสารก�ำจัดศัตรูแมลง หากหลอดตัวอย่างให้สีส้มเข้มเหมือนหลอดควบคุม หมายถึง ปลอดภัย ให้สีส้ม
ปนชมพู หมายถึง ไม่ปลอดภัย (ถูกยับยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์ ร้อยละ 15) และให้สชี มพู หมายถึง ไม่ปลอดภัย
มาก โดยชุดทดสอบนี้มีความไว (Sensitivity) ร้อยละ 100 ความจ�ำเพาะ (Specificity) ร้อยละ 81 และ
ความถูกต้อง (Accuracy) ร้อยละ 85 (ผลบวกลวง ร้อยละ 15 และ ผลลบลวง ร้อยละ 0) ปริมาตรต�่ำสุดใน
การยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นปริมาณที่ท�ำให้ร่างกายเกิดอาการเป็นพิษเล็กน้อย จึงจัด
ว่าไม่ปลอดภัย (Department of Medical Sciences Ministry of Public Health, 2020) ท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยอธิบาย บรรยายผลการทดลองในรูปแบบของตัวหนังสือ
ตัวเลข ตาราง กราฟ และแผนภาพ เพื่อน�ำเสนอข้อค้นพบจากผลการทดลอง คือ ภาพแสดงสีของตัวอย่างผัก
จ�ำนวน 20 ชนิด ได้แก่ กระเทียม ต้นหอม ข้าวโพดอ่อน หอมใหญ่ แตงกวา แตงลาย พริกขี้หนูสวน พริกจินดา
มะเขือเทศ ผักชี กะหล�่ำปลี โหระพา ถั่วฝักยาว ใบกะเพรา ผักกาดขาว ผักชีจีน ผักชีฝรั่ง ผักบุ้งนา ฟัก และ
เห็ดหอมเปรียบเทียบกับสีมาตรฐานของหลอดควบคุมสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ จ�ำนวน (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

ผลการศึกษา
จากการทดสอบสีตัวอย่างผักทั้ง 20 ชนิด ที่ยังไม่ผ่านการล้างท�ำความสะอาด ด้วยชุดทดสอบ เอ็ม เจ
พี เค ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึง่ ทดสอบการยับยัง้ เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต ท�ำการตรวจซ�้ำ 3 ครั้ง พบว่า มีตัวอย่างผัก จ�ำนวน 15 ชนิด ได้แก่ ต้นหอม แตงกวา พริกขี้หนู
สวน มะเขือเทศ ผักชี ถั่วฝักยาว โบกะเพรา ผักกาดขาว ผักชีจีน ผักชีฝรั่ง ผักบุ้งนา ฟัก เห็ดหอม แตงกวาลาย
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และพริกจินดา ที่มีสีส้มเหมือนสีของหลอดควบคุม หมายความว่า ปลอดภัยสามารถรับประทานได้ มีตัวอย่าง
ผัก 3 ชนิด ได้แก่ หอมใหญ่ กะหล�่ำปลี และโหระพามีสีส้มปนชมพู หมายความว่า ไม่ปลอดภัยแต่ถูกยับยั้ง
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสไว้ 15% และ พบตัวอย่าง 2 ชนิด ได้แก่ กระเทียม และข้าวโพดอ่อนมีสีชมพู
หมายความว่า ไม่ปลอดภัยมากท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลข้างต้นมาใช้วางแนวทางการควบคุม และการตรวจสอบ
ระดับสารพิษ สารปนเปือ้ นในเบือ้ งต้นได้กอ่ นน�ำมาประกอบอาหาร แสดงดังตารางที่ 1 โดยแต่ละตัวอย่างการ
ทดลองจะท�ำการทดลองซ�้ำ 3 ครั้ง ซึ่งได้แบ่งเกณฑ์สีไว้ดังนี้
สีส้มเหมือนหลอดควบคุม หมายถึง ปลอดภัย
สีส้มปนชมพู
หมายถึง ไม่ปลอดภัย (ถูกยับยั้ง ร้อยละ 15)
สีชมพู
หมายถึง ไม่ปลอดภัยมาก
ตารางที่ 1 ผลการตรวจหาสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ด้วยชุด
ทดสอบ MJPK จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เกณฑ์การทดสอบ
ชนิดผัก
สีส้ม
สีส้มปนชมพูไม่ปลอดภัย
ปลอดภัย
(ถูกยับยั้ง ร้อยละ 15)
กระเทียม			
ต้นหอม

ข้าวโพดอ่อน			
หอมใหญ่ 			
แตงกวา

แตงลาย

พริกขี้หนูสวน

พริกจินดา

มะเขือเทศ

ผักชี

กะหล�่ำปลี		

โหระพา		

ถั่วฝักยาว

ใบกะเพรา

ผักกาดขาว

ผักชีจีน

ผักชีฝรั่ง

ผักบุ้งนา

ฟัก

เห็ดหอม
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สีชมพู
ไม่ปลอดภัยมาก




อภิปรายผล
การศึกษาสารเคมีก�ำจัดแมลงที่ตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักจากแหล่งแหล่ง
ค้าผักแห่งหนึง่ ในจังหวัดปทุมธานีทนี่ ำ� มาประกอบอาหารของฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ด้วยชุด
ทดสอบยาฆ่าแมลง เอ็ม เจ พี เค ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นการตรวจหายาฆ่าแมลงกลุ่มยับยั้ง
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส โดยใช้หลักการ Colorimetric Cholinesterase Inhibitor Assay สามารถตรวจ
สอบความปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตได้ จากการวิเคราะห์ทดสอบ
สีท�ำให้สามารถจ�ำแนกตัวอย่างได้จากสีที่บ่งบอกความปลอดภัยและไม่ปลอดภัย โดยจ�ำแนกได้ 3 สี คือ สีส้ม
ให้ความหมายว่า ปลอดภัย และสีส้มปนชมพู ให้ความหมายว่า ปลอดภัยแต่ถกู ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ไว้ 15% และสีชมพู ให้ความหมายว่า ไม่ปลอดภัย
จากการทดสอบสีตวั อย่างผัก จ�ำนวน 20 ชนิด ได้แก่ กระเทียม ต้นหอม ข้าวโพดอ่อน หอมใหญ่ แตงกวา
แตงลาย พริกขี้หนูสวน พริกจินดา มะเขือเทศ ผักชี กะหล�่ำปลี โหระพา ถั่วฝักยาว ใบกะเพรา ผักกาดขาว
ผักชีจีน ผักชีฝรั่ง ผักบุ้งนา ฟัก และเห็ดหอม ที่ยังไม่ผ่านการล้างท�ำความสะอาด พบว่า มีผักที่อยู่ในเกณฑ์สี
ส้ม (ปลอดภัย) จ�ำนวน 15 ชนิด ได้แก่ ต้นหอม แตงกวา พริกขี้หนูสวน มะเขือเทศ ผักชี ถั่วฝักยาว ใบกะเพรา
ผักกาดขาว ผักชีจีน ผักชีฝรั่ง ผักบุ้งนา ฟัก เห็ดหอม แตงกวาลาย และ พริกจินดา มีผักอยู่ในเกณฑ์สีส้มชมพู
(ไม่ปลอดภัย แต่ถูกยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสไว้ 15%) จ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ หอมใหญ่ กะหล�่ำปลี และ
โหระพา และมีผักอยู่ในเกณฑ์สีชมพู (ไม่ปลอดภัย) จ�ำนวน 2 ชนิด ได้แก่ กระเทียม และข้าวโพดอ่อน ซึ่งเมื่อ
ท�ำการทดสอบกระเทียมและข้าวโพดอ่อนอีกครัง้ โดยผ่านการล้างท�ำความสะอาด พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย
เนื่องจากการทดสอบสารเคมีก�ำจัดแมลงตกค้างด้วยหลักการ Colorimetric Cholinesterase Inhibitor
Assay ให้ผลการทดสอบได้ถกู ต้องร้อยละ 85 (ผลบวกลวงร้อยละ 15) ท�ำให้เห็นว่า ชุดทดสอบนีม้ คี วามสามารถ
มากเพียงพอในการตรวจหาสารพิษ แต่วิธีนี้ไม่มีความเฉพาะเจาะจง (Specificity) กับเฉพาะสารใน 2 กลุ่มนี้
เท่านั้น ยังสามารถเกิดผลในทางบวกกับสารพิษอื่น เช่น ความเป็นพิษในตัวของพืชสมุนไพรบางชนิด หรือสาร
พิษทีเ่ กิดจากการย่อยสลายโดยวิธกี ารทางธรรมชาติ หรือเกิดความเป็นพิษจากการเสริมฤทธิข์ องสารพิษปริมาณ
ต�่ำกับเนื้อเยื่อของพืช (Thamwiriyasati, & Singsanan, 2016) ท�ำให้เกิดผลดีต่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่
สามารถตรวจ เพื่อคัดกรองสารพิษอื่นได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ในการตรวจหาสารก�ำจัดแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต อาจสามารถใช้ได้
เพียงในบางกรณี เป็นผลมาจากปัญหาของชุดน�ำ้ ยาทีใ่ ช้ในการตรวจอาจยังไม่ครอบคลุมพอ รวมทัง้ ความรูค้ วาม
เข้าใจในการใช้ชดุ ตรวจ ดังนัน้ การล้างท�ำความสะอาดผักและผลไม้อย่างถูกวิธจี งึ เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับ
ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sroijit & Klongthalay (2019) ที่ท�ำการส�ำรวจและตรวจหาสารเคมี
ก�ำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักที่ใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารของชุมชนใกล้
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นจีพีโอ-เอ็ม ที่พบว่าผักที่ไม่ผ่านความร้อนจากการปรุงอาหาร จึง
ท�ำให้สารก�ำจัดแมลงไม่ถูกท�ำลาย จึงมีการพัฒนาเทคนิค Electrometric Method โดยใช้ pH Meter ร่วม
กับเทคนิค Cholinesterase Inhibition เพือ่ ตรวจหาสารก�ำจัดแมลงกลุม่ คาร์บาเมตและกลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต
ของ Lerdsri, Chamlakhorn, & Sangmanee (2014) พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของวิธีโดยเปรียบ
เทียบกับเทคนิค HPLC และ TLC มีค่ามากกว่า 80% ดังนั้น วิธีนี้จึงสามารถน�ำไปใช้ตรวจคัดกรองความเป็น
พิษของสารก�ำจัดแมลงได้
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แม้ว่าประเทศไทยจะมีการตรวจสอบสารตกค้างในผักและผลไม้จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบปัญหาสารตกค้างในผักและผลไม้อยู่เช่นเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Pakakatsama, Saisin, & Sutin (2016) ที่ศึกษาสารเคมีก�ำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต
ในผักจากตลาดสดและผักจากห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค ที่
พบมะเขือเปราะและแตงกวา มีสารตกค้างอยูใ่ นระดับไม่ปลอดภัยมากทีส่ ดุ ส่วนถัว่ ฝักยาว คะน้า และพริกสด
อยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย เช่นเดียวกับการวิจัยในครั้งนี้ที่ตรวจระดับสารเคมีตกค้างในพริกสดอยู่ในระดับไม่
ปลอดภัย ดังนั้น เมื่อร่างกายได้รับสารพิษ สารเคมี หรือสารปนเปื้อนเหล่านี้อาจส่งผลท�ำให้เกิดพิษสะสมหรือ
พิษเฉียบพลัน ไปจนถึงเสียชีวิตได้ ในกรณีที่ได้รับสารเหล่านี้ไม่ว่าจะกระท�ำโดยตนเอง หรือถูกผู้อื่นกระท�ำ
ก็ตาม หากเสียชีวิตจ�ำเป็นจะต้องมีการชันสูตร ซึ่งแพทย์ท�ำจะท�ำการเก็บตัวอย่างจากร่างกาย เช่น น�้ำวุ้นลูก
ตา อาหารในกระเพาะ ม้าม และ ตับ เป็นต้น ซึ่งเป็นบทบาทของนักนิติพิษวิทยาที่จะท�ำการตรวจวิเคราะห์
เพื่อค้นหาความจริงเพื่อประโยชน์ในด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบทบาทของนักนิติพิษวิทยาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Srettabunjong (2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพิษวิทยากับการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งอาศัยหลักความ
สัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารกับการออกฤทธิท์ างสรีรวิทยาของสารนัน้ อย่างไรก็ตามแม้จะมีหอ้ งปฏิบตั กิ าร
ที่มีคุณภาพและทันสมัยเพียงไร การตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยาก็อาจกระท�ำได้ไม่สมบูรณ์
การศึกษาเบื้องต้น ท�ำให้ทราบว่า เกิดผลบวกลวงของผัก จ�ำนวน 2 ชนิด ได้แก่ กระเทียม และข้าวโพด
อ่อน เนื่องจากหลักการ Colorimetric Cholinesterase Inhibitor Assay สามารถให้ผลบวกลวงได้ร้อยละ
15 แม้เทคนิคการตรวจหาสารเคมีก�ำจัดแมลงตกค้างโดยใช้ชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค (MJPK test kit) นั้นมี
ความสามารถมากเพียงพอในการตรวจหาสารพิษ แต่การแปลผลของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ท�ำให้บางครัง้
อาจเกิดความผิดพลาดในการแปลผลได้ (Sanklom, Khunsong, & Piroonploy, 2012) จากข้อมูลการตรวจ
หาระดับสารเคมีกำ� จัดแมลงตกค้าง ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สามารถน�ำข้อมูลมาวางนโยบายเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากผัก
และผลไม้ที่อาจมีสารเคมีก�ำจัดแมลงปนเปื้อน โดยอาศัยการท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงาน
โดยวางแผน เพือ่ หาแหล่งวัตถุดบิ แหล่งใหม่ในการจัดซือ้ ผักและผลไม้ เมือ่ ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนการจัดซือ้ ให้
ระบุในเอกสารที่จัดซื้อเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ การตรวจสอบสารเคมีก�ำจัดแมลงตกค้าง
โดยใช้ชุดทดสอบสารเคมีก�ำจัดแมลงตกค้าง เอ็ม เจ พี เค หรือ ชุดทดสอบ GT-pesticide หรือมีใบรับรองการ
ตรวจสารเคมีก�ำจัดแมลงมายืนยัน เนื่องจากผักและผลไม้ที่น�ำมาใช้ประกอบอาหาร เป็นระบบการจัดซื้อจัด
จ้างจากผูข้ ายเป็นรายเดือน ท�ำให้สามารถระบุชนิดผักและผลไม้ทตี่ อ้ งการน�ำมาประกอบอาหารได้ ในขัน้ ตอน
การตรวจสอบสารเคมีก�ำจัดแมลงที่ตกค้าง ควรให้นักวิทยาศาสตร์ ประจ�ำคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาย
ร้อยต�ำรวจ เป็นผู้ตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจรับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผักและผลไม้ จากนั้นจัดท�ำรายงาน
สรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัยของผักและผลไม้จากแหล่งจัดส่งในแต่ละเดือน เพือ่ จัดท�ำข้อมูล และสรุป
รายงานเป็นรายปีงบประมาณ เพือ่ วิเคราะห์แผนความเสีย่ งในปีงบประมาณถัดไป โดยกระบวนการต่าง ๆ ต้อง
มีการจัดท�ำอย่างเป็นระบบและแบบแผนทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น จากการตรวจหาสารเคมีก�ำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่ตกค้างในผักของ
ฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ โดยใช้ชุดทดสอบสารพิษเบื้องต้น เอ็ม เจ พี เค นี้ สามารถใช้ตรวจ
สอบความปลอดภัยของผักและผลไม้ได้เบือ้ งต้น ก่อนน�ำเข้าสูก่ ระบวนการทีต่ อ้ งการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
ของสารเคมีก�ำจัดแมลงด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงต่อไป ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ในการตรวจเบื้องต้นในงาน
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ด้านนิติพิษวิทยา กรณีสงสัยว่าถูกวางยาก�ำจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตได้ อีกทั้งยัง
สามารถน�ำข้อมูลจากการทดสอบสีมาจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลความเสี่ยง เพื่อวางมาตรการป้องกันและดูแล
บุคลากรและนักเรียนนายร้อยต่อไป อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าว ยังมีข้อจ�ำกัดจากวิธีที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ เนือ่ งจากวิธที ดี่ ำ� เนินการทดลองโดยชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค เป็นเพียงวิธกี ารคัดกรองเบือ้ งต้นเท่านัน้
ควรมีการตรวจยืนยันในห้องปฏิบตั กิ ารต่อไปด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารเคมีก�ำจัดแมลงได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะต่อผู้ด�ำเนินการจัดซื้อผักและผลไม้ ควรตรวจสอบความต้องการผักและผลไม้ที่จะน�ำ
มาประกอบอาหารและพิจารณาแหล่งจัดซือ้ ในแต่ละรอบโดยเลือกจากแหล่งทีผ่ า่ นการตรวจสอบวัตถุดบิ เบือ้ ง
ต้นหรือได้รับการรับรองแล้ว
2. ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรจัดให้มกี ารอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร เช่น การตรวจสอบสารเคมีก�ำจัดแมลงที่ตกค้างในผักและผลไม้ใน
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มไพรีทริน กลุ่มไพรีทรอยด์ และกลุ่มคาร์บาเมต เป็นต้น
เนื่องจากงานวิจัยนี้พบผักที่มีสารเคมีก�ำจัดแมลงอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้งานวิจัยนี้สามารถน�ำข้อมูลไป
ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ สาขาพิษวิทยาผู้บริโภค (Consumer Toxicology)
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการตรวจหาสารเคมีกำ� จัดแมลงในแหล่งจ�ำหน่ายผักและผลไม้ให้มคี วามหลากหลายเพิม่
ขึ้น เช่น แหล่งจ�ำหน่ายผักและผลไม้ของจังหวัดนครปฐม เป็นต้น
2. ควรศึกษาการตรวจหาสารเคมีก�ำจัดแมลงในกลุ่มสารเคมีชนิดอื่น เช่น กลุ่มไพรีทริน (Pyrethrins)
และกลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyrethroid) เป็นต้น
3. ควรเพิ่มจ�ำนวนชนิดของผักที่ใช้ในการตรวจหาสารเคมีก�ำจัดแมลงตกค้าง
4. เนื่องจากการศึกษาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ที่ใช้หลักการ Colorimetric Cholinesterase
Inhibitor Assay อาจพบผลการทดลองที่เป็นผลบวกลวง (False Positive) จึงควรท�ำการตรวจยืนยันผลบวก
อีกครั้งด้วยเครื่อง HPLC หรือ GC
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