
 
 
 

 
 

ชนิดของสารเคมกีาํจัดศัตรพูชืทางการเกษตร 
ปจจุบันมีการใชสารเคมีทางการเกษตรกันอยางแพรหลาย เพ่ือปองกันและกาํจัดศัตรูพืช  

เนื่องจากตองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยที่เกษตรกรผูใชขาดความรูความเขาใจในการนํา
สารเคมีเหลานี้มาใชอยางถูกตอง มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มากเกินความจําเปน 
รวมทั้งการใชสารเคมีรวมกันหลายชนิดหรือการเก็บผลผลิตกอนครบระยะเวลาที่กาํหนดหลังจากการใช
สารเคมี จึงสงผลใหเกิดสารเคมีตกคางในผัก ผลไม และมีโอกาสเกิดการสะสมในรางกายของผูบริโภค
เมื่อไดรับสารเคมีดังกลาวเขาไปในปริมาณนอย ๆ แตบอยครั้งเปนเวลานาน และจะสะสมเพิ่มปริมาณ
มากข้ึนจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลจนกลายเปนเซลลมะเร็งลุกลามไปยังสวนตาง ๆของ
รางกายได เชนมะเร็งของตับและมะเร็งของลําไส เปนตน 

สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช หรือสารฆาแมลง (Pesticides) ตามคําจํากัดความ           
หมายรวมถึงสารที่ใชควบคุม ทําลาย หรือจํากัดการกระจายตัวของศัตรูมนุษย สัตว และพืช ซึ่งไดแก 
ยาฆาไร ยาฆาแมลง ยาฆาไสเดือนฝอย ยารมควัน ยาปราบวัชพืช ยาทําใหใบไมรวง และตนไมแหง
ตาย ยาฆาหอยทาก สารไล สารลอ ยาฆาเชื้อรา ยาฆาสัตวที่ใชฟนแทะ และสารอื่นที่ใชเรง 
การเจริญเติบโตของพืช สารกําจัดศัตรูพืชกลุมที่ไดจากการสังเคราะหเปนสารเคมีกลุมที่มีอันตรายมาก
ที่สุดตอมนุษยและสัตว  ซึ่งกําลังเปนปญหาที่สําคัญอยูในปจจุบันนี้ เพราะไดมีการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชกันเปนจํานวนมากและอยางไมถูกตอง มีการจําแนกสารเคมีกําจัดศัตรูพืชออกไดดังนี้ คือ 

 
 

 
 
 



1. สารอินทรยีที่มคีลอรนีเปนองคประกอบสําคัญ หรอืคลอริเน็ตเตดไฮโดรคารบอน 
              สารกําจัดศัตรูพืช กลุมออรกาโนคลอรีนเปนสารอินทรียสังเคราะหที่มีโมเลกุลประกอบไป
ดวยคารบอน (C) คลอรีน (CI) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) โดยแบงออกเปนกลุมยอยไดอีก       
3 กลุมดังนี้ 

1.1 กลุมอนุพันธของคลอริเนตอีเทนส (Chlorinated Ethanes Derivatives) อาจเรียกวา
กลุม ดีดีที อนาลอกซ (DDT Analog) สารในกลุมนี้ที่รูจักกันดีไดแก ดีดีที ( DDT ), 
ไดโคฟอล ( Dicofol )  

1.2 กลุมไซโคลไดอีนส (Cyclodienes) ชนิดของสารกําจัดศัตรูพืชกลุมนี้ที่สําคัญ ไดแก       
ออลดริน (Aldrin) ,เฮปตาคลอร (Heptachlor) , คลอรเดน (Chlordane) 

1.3 กลุมเฮกซาคลอโรไซโคลเฮกเซน (Hexachlorocyclohexanes) ชนิดของสารกําจัด
ศัตรูพืชกลุมนี้ที่สําคัญ ไดแก บี เอช ซี ( BHC), ลินเดน (Lindane) 

             สารกลุมออรกาโนคลอรีนเปนสารที่มีการใชมากในระยะเริ่มแรก แตตอมาพบวา มีความ
คงทน ไมสลายตัว ไมละลายน้าํ แตสามารถละลายไดในน้ํามัน อีกทั้งยังเปนสารกลุมที่มีการสลายตัวชา 
และพบวามีการสะสมอยูตามดิน ตามแหลงน้าํ ดังนั้นจึงพบวาสารกลุมนี้เขาไปสะสมอยูในพืชผักผลไมได 
หากพืชผักผลไมดังกลาว ปลูกอยูในดินที่มีสารชนิดนี้สะสมอยู อันตรายจากที่สลายตัวชานานเปนสิบ ๆ
ปเมื่อมนุษยและสัตวไดรับสารกลุมนี้จะสะสมไวในไขมันสวนตาง ๆ ของรางกาย  
             ประเทศไทยจึงยกเลิกการใชสารกลุมหลังนี้ในทางการเกษตร แตยังคงตรวจพบการตกคาง
ในอาหารที่มีไขมัน และ น้าํนมมารดาอยูเสมอ โดยปริมาณที่พบลดลงเรื่อย ๆ  

2. สารอินทรยีที่มีฟอสฟอรัสเปนองคประกอบที่สําคัญหรือออกกาโนฟอสเฟต      
              สารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟตเปนสารเอสเทอร (Ester) ของกรด
ฟอสฟอริค (Phosphoric acid) สารกลุมนี้นับเปนยาปราบศัตรูพืชที่ใชกันมากในปจจุบัน มีพิษคอนขาง
สูง แตสลายตัวไดเร็ว สําหรับชนิดที่เปนที่รูจักกันดีทั่วไปนั้นไดแก โคลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos),  
โ ม โน โค ร โ ตฟอส  (Monocrotophos),เ ม วิ น ฟ อส  (Mevinphos),ไ ด เ ม ท โ ธ เ อ ต  (Dimethoate),  
ไดโครโตฟอส (Dicrotophos), พาราไธออน-เมทธิล (Parathion-methyl) และพาราไธออน 
(Parathion) 
             สารกําจัดศัตรูพืชพวกพาราไธออน และมาลาไธออน แตละชนิดมีความเปนพิษมากนอย
ตางกัน ในพวกพาราไธออนเปนสารที่มีพิษสูงมากตอสิ่งมีชีวิต สวนมาลาไธออนมีพิษนอยมากตอ
สัตวเลือดอุน ขอดีของสารพวกนี้ คือมีประสิทธิภาพสูงในการฆาแมลง และมีพิษตกคางอยูนอยมากใน
สิ่งแวดลอม คือ สลายตัวเปนสารไรพิษไดอยางรวดเร็ว หลังจากใชสารเหลานี้ซึ่งจะไดดีในพืชผักผลไม 
โดยการพนกอนเก็บเกี่ยวในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดของสารและระยะเวลาของฤทธิ์ตกคาง 
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            สารกําจัดศัตรูพืชประเภทนี้ที่มีพิษตอคนและสัตวเลือดอุนสูงมาก คือ กลุมฟอสเฟตบางชนิด 
เชน ฟอสดริน ดังนั้นถาใชสารนี้กับพืชผักผลไมที่ใชในการรับประทาน จะตองทิ้งชวงในการเก็บเกี่ยว
ระยะเวลาหนึ่ง อยางนอย 7 วัน เพื่อใหสารไดสลายตัวจนไมมีพิษตกคางกอนที่จะนํามาบริโภค มิฉะนั้น
จะเปนอันตรายได เนื่องจากสารเคมีพวกนี้อยูภายในตนพืชจึงไมสามารถจะลางออกไดในทันที การใช
สารประเภทนี้จึงตองปฏิบัติตามฉลากที่กําหนดไวอยางเครงครัด นอกจากนี้ถาใชยาไมถูกตองตาม
ขนาด ปริมาณที่กําหนดไวก็จะเกิดอันตรายตอตนพืชเองอีกดวยความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
มีผลในการทําลายตอระบบประสาททั้งสิ้น แตความเปนพิษจะมีมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับชนิดของสาร  

3. สารอินทรยีที่มไีนโตรเจนเปนองคประกอบที่สาํคัญหรอืกลุมคารบาเมท 
              สารกลุมคารบาเมตเปนสารสังเคราะหจากสารอนุพันธของสาร Physostigmine เปน
สารอัลคาลอยดที่สกัดไดจากพืช Calabar bean (Physostigma venenosum) ตอมามีการสังเคราะห 
สาร Prostigmine ซึ่งเปนสาร analogue ของ Physostigmine สารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุม 
คารบาเมตนี้เปนสารที่มีการใชพอๆ กับกลุมแรก มีฤทธิ์ในการฆาแมลงไดอยางกวางขวาง แตมีขอดี 
คือ มีพิษตอมนุษยและสัตวเลือดอุนนอยมาก สารตกคางในสิ่งแวดลอม พืชผักก็มีอยูในระยะเวลาที่สั้น
สารในกลุมนี้ที่รูจักกันดีไดแก คารบาริล (Carbaryl), เมทโธมิล (Methomyl), คารโบฟูราน 
(Carbofuran), เมทธิโอคารบ (Methiocarb), สารกลุมคารบาเมตโดยทั่วไปมีการตกคางสั้น และ
สลายตัวไดรวดเร็ว  

4. กลุมสารสังเคราะหไพรทีรอยด 4. กลุมสารสังเคราะหไพรทีรอยด 
             ไพรีทรอยดหรือไพรีทรอยดสังเคราะห เปนสารเลียนแบบโครงสรางโมเลกุลจากสาร 
Pyrethrins ที่สกัดไดจากดอกไมพวกดอกเบญจมาศ สารกลุมนี้ที่รูจักและใชกันในขณะนี้ ไดแก         
ไซเปอรเมธริน (Cypermethin), แลมปดา-ไซฮาโลทริน, คาราเต, เดลตามิทริน, ไพเรทริน,ไบโอเรส
เมทริล, Baygon aerosol เปนสารที่ออกฤทธิ์เร็ว มีความเปนพิษคอนขางต่ํา สารเหลานี้จะสลายตัวเร็ว
ใน 3-7วัน นิยมใชกันแพรหลายเชนเดียวกับ 2 กลุมแรก สารกลุมนี้ไดแก ไซเปอรเทริน เฟนวาลิเรท 
เปนตน 

             ไพรีทรอยดหรือไพรีทรอยดสังเคราะห เปนสารเลียนแบบโครงสรางโมเลกุลจากสาร 
Pyrethrins ที่สกัดไดจากดอกไมพวกดอกเบญจมาศ สารกลุมนี้ที่รูจักและใชกันในขณะนี้ ไดแก         
ไซเปอรเมธริน (Cypermethin), แลมปดา-ไซฮาโลทริน, คาราเต, เดลตามิทริน, ไพเรทริน,ไบโอเรส
เมทริล, Baygon aerosol เปนสารที่ออกฤทธิ์เร็ว มีความเปนพิษคอนขางต่ํา สารเหลานี้จะสลายตัวเร็ว
ใน 3-7วัน นิยมใชกันแพรหลายเชนเดียวกับ 2 กลุมแรก สารกลุมนี้ไดแก ไซเปอรเทริน เฟนวาลิเรท 
เปนตน 

อาการเปนพษิอาการเปนพษิ 
อาการที่เกิดจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช แบงเปน 2 แบบ คือ อาการเกิดเฉียบพลัน 

และอาการเกิดพิษหลังจากไดรับสารไปชวงหนึ่งแลว 
1. อาการเฉียบพลัน 
    - อาการพิษแบบมัสคารินิค (Muscarinic sign and symptoms) จุดรับสัมผัส มัสคารินิค 

(Muscarinic receptors) สําหรับอะซซิติลคอรีนพบสวนใหญที่กลามเนื้อเรียบ หัวใจและตอมมีทอ 
อาการที่เกิดข้ึนในระยะแรกคือ เบื่ออาหาร คล่ืนไส อาเจียน ทองเดิน น้ําตาไหล เหงื่อออก มานตาหดตัว 
ถายอุจจาระและปสสาวะกลั้นไมอยู การเกร็งของหลอดลม หลอดลมมเีมอืกและเสมหะมาก เปนตน 

  - อาการเปนพิษแบบนิโคตินิค (Nicotinic signs and symptoms) อาการพิษแบบนี้เกิดข้ึน
เนื่องจากการสะสมของอะซีติลคอลีนที่ปลายประสาทมอเตอรและที่ซินแนปส ของระบบประสาท
อัตโนมัติ อาการที่เกิดข้ึนคือ กลามเนื้อถูกกระตุนมากกวาปกติ มีการกระตุกของกลามเนื้อที่หนา หนัง
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ตา ล้ิน ถาอาการรุนแรงขึ้นจะพบวามีการกระตุกทั่วรางกาย ตอมาจึงจะมีอาการออนเพลียตาม
กลามเนื้อทั่วไป และเกิดเปนอัมพาตของกลามเนื้อในที่สุด 

- อาการทางสมอง เนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลางอาการที่พบไดแก มึน
ศีรษะ ปวดศีรษะ งง และกระสับกระสาย ตื่นตกใจงาย อารมณพลุงพลาน ถามีอาการมากอาจชักหมด
สติไดผูปวยที่มีอาการมากอาจถึงตายได เนื่องจากระบบหายใจลมเหลว (Respiratory failure) ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนไดจากหลอดลมตีบตัน กลามเนื้อของระบบการหายใจเปนอัมพาต และศูนยควบคุมการหายใจใน
สมองหยุดทํางาน ในรายที่มีอาการไมรุนแรงนัก อาการจะดีขึ้นใน 2 -3 วัน แตจะออนเพลีย ไมมีแรง
เปนเวลานาน 

       การแกพิษ 
1. รีบนําผูปวยออกจากบริเวณที่มีวัตถุมีพิษนั้น พักผอนในที่มีอากาศถายเทสะดวก หากหายใจ

ขัด ใหใชเครื่องชวยหายใจทันที 
2. หากเขาปากใหรีบทําใหอาเจียนโดยดื่มน้าํเกลืออุน (เกลือ 1 ชอนโตะ ตอน้าํอุน 1 แกว) 
3. หากสัมผัสผิวหนัง รีบลางออกดวยสบู และน้ําจํานวนมากๆ ถาเขาตาตองลางดวยน้ําจํานวน

มากๆ หากเปอนเสื้อผา รีบเปลี่ยนใหมทันที 
4. หากมีอาการรุนแรง รีบนําสงโรงพยาบาลทันที พรอมภาชนะบรรจุและฉลากวัตถุมีพิษนั้น 

          2. อาการพิษหลังจากชวงเวลาหนึ่ง 

ปจจุบันแมวาจะมีการแนะนําใหใชการควบคุมแมลงและศัตรูพืชโดยวิธีทางธรรมชาติ เชน 
การใชแมลงและสัตวศัตรูพืชก็ตาม แตยังมีความจําเปนที่ตองใชรวมกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยู จาก
สถิติขอมูลสารกําจัดแมลงศัตรูพืชที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแต พ.ศ. 2525 -2528          
มีจํานวนสูงถึง 66,548 ตัน เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค จึงจําเปนตองมีการกําหนดระดับการ
ตกคางของสารเคมีเหลานั้น เนื่องจากยาฆาแมลงสวนใหญจะแสดงอาการเปนพิษตอระบบประสาทของ
สิ่งมีชีวิต อาการที่เกิดอาจเปนชนิดรุนแรงหรือชนิดเรื้อรังก็ได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ 

1. ชนิด และปริมาณของสารกําจัดศัตรูพืชที่ไดรับ 
2. ชองทางการไดรับสารกําจัดศัตรูพืช เชน ทางปาก ผิวหนัง หรือทางการหายใจ 
3. ปริมาณสารตกคางที่สะสมอยูในรางกาย 
4. ระบบประสาทสวนที่ออกฤทธิ์ 

                อาการเปนพิษทางระบบประสาท ซึ่งเกิดข้ึนหลังชวงเวลาหนึ่ง (Delayed neurotoxic 
effects) เหมือนเชนอาการที่เกิดข้ึนจากสารพวกฟอสเฟตไทรเอสเทอร (phosphate triesters) เชน 
ไทรออโดธครีซิลฟอสเฟต (triorthocresyl phosphate TOCP) ซึ่ง อาการพิษดังกลาว เริ่มเกิดที่ปลาย
ประสาทของขากอน ตอมาจะมีอาการเดินโซเซ เสียความรูสึก และออนเพลียกลามเนื้อตอมาจะเพิ่ม
ความรุนแรงขึ้น และเริ่มเปนตามแขนดวยลักษณะทางพยาธิวิทยาที่พบจะเปนลักษณะการทําลายซึ่ง
เกิดข้ึนที่เซลลของแอคซอน (axon) ตามดวยการทําลายไมอีลีน (myelin) ซึ่งเขาใจวาการทําลายเซลล
ดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากการรบกวนกระบวนการทางเมตาโบลิสึมของเซลลประสาทใน  ไขสันหลัง 
การขาดการสังเคราะหสารบางชนิด จึงทําใหปลายประสาทแอคซอนที่มีความยาวมากซึ่งอยูไกลเปน
อันตรายกอน กระบวนการนี้เรียกวา dying back หลังจากเกิดอาการพิษนี้แลวประมาณ   2 -3 วัน 
ถึง 2 อาทิตย อาการจะดีขึ้นอยางชาๆ แตอาการพิษอาจไมหายหมดไปได 
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สารกําจัดศัตรูพืชบางชนิดทําใหเกิดมะเร็งในสัตวทดลอง จึงเชื่อกันวาเปนสาเหตุใหเกิด
มะเร็งในมนุษยไดเชนกัน อันตรายเหลานี้จะเกิดชาๆ และไมปรากฏใหเห็นชัด สารกําจัดศัตรูพืชที่ใชกัน
แพรหลายในปจจุบันนี้ สวนใหญเปนสารกําจัดศัตรูพืชที่ผลิตข้ึนจากสารเคมีที่สลายตัวยาก  ดังนั้นจึง
ควรหลีกเลี่ยงอันตราย ที่จะเกิดขึ้น โดยการปองกันตั้งแตเริ่มแรกจากการที่เกษตรกรใชสารกําจัด
ศัตรูพืช ควรใชดวยความระมัดระวัง 

พิษภัยจากสารกําจัดศัตรูพืชหากไดรับปริมาณมากจะทําใหเกิดพิษโดยแบงตามลักษณะการ
เกิดพิษแบงไดเปน 2 ชนิดคือ 

1. สารที่เปนอันตรายตอระบบประสาทสวนกลาง ไดแก ดีดีที เอ็นดริน ดีลดริน ออลดริน
คลอรเดน และเฮพตาคลอร เปนตน สารเหลานี้ทําลายสมดุลของธาตุสําคัญในเซลลประสาท ทําใหการ
ทํางานผิดปกติ มีอาการชาของใบหนา ล้ิน และริมฝปาก มีอาการมึนงง ชักกระตุก และสั่น 

2. สารที่มีผลตอเอนไซมของระบบประสาท ไดแกมาลาไธออน พาราไธออน ไดคลอรวอส
ไดเมทโธเอท ไดอะซีนอน คารบาริล และคารโบฟูราน สารเหลานี้ถาไดรับในปริมาณมาก ทําให
ปริมาณเอนไซมของระบบประสาทที่ชื่อ “โคเลนเอสเตอเรส” ในรางกายลดลง มีอาการทางประสาท
ปวดศีรษะ งวง สับสน ฝนราย ตื่นเตน ตกใจงาย มองไมชัด ออนเพลีย คล่ืนไส เปนตะคริว ชัก 
ทองรวง  เหงื่อออก รูมานตาหรี่เล็ก น้าํตาและน้าํลายไหล อาเจียน กลามเนื้อสั่นกระตุก 
ปวดศีรษะ งวง สับสน ฝนราย ตื่นเตน ตกใจงาย มองไมชัด ออนเพลีย คล่ืนไส เปนตะคริว ชัก 
ทองรวง  เหงื่อออก รูมานตาหรี่เล็ก น้าํตาและน้าํลายไหล อาเจียน กลามเนื้อสั่นกระตุก 

การตรวจวิเคราะหหาสารเคมกีาํจัดศัตรพูชืทางการเกษตร การตรวจวิเคราะหหาสารเคมกีาํจัดศัตรพูชืทางการเกษตร 
            การตรวจสอบการปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถทําไดโดยการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการโดยจะสามารถตรวจไดทั้งชนิดและปริมาณของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมทั้งในปจจุบันได
มีการพัฒนาชุดทดสอบเบื้องตนเพื่อตรวจสอบการปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดใชชุดทดสอบดังกลาวในการตรวจสอบอาหารประเภทผักและผลไมทั่วไป 
พืชสมุนไพร ธัญพืชและของแหง ปลาเค็ม ดิน และน้าํ เปนตน ซึ่งหากตรวจสอบแลวไดผลเปนบวกจะสง
ใหหองปฏิบัติการเพื่อตรวจยืนยันผลอีกครั้ง 

            การตรวจสอบการปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถทําไดโดยการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการโดยจะสามารถตรวจไดทั้งชนิดและปริมาณของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมทั้งในปจจุบันได
มีการพัฒนาชุดทดสอบเบื้องตนเพื่อตรวจสอบการปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดใชชุดทดสอบดังกลาวในการตรวจสอบอาหารประเภทผักและผลไมทั่วไป 
พืชสมุนไพร ธัญพืชและของแหง ปลาเค็ม ดิน และน้าํ เปนตน ซึ่งหากตรวจสอบแลวไดผลเปนบวกจะสง
ใหหองปฏิบัติการเพื่อตรวจยืนยันผลอีกครั้ง 
             การตรวจสอบการปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยใชชุดทดสอบ (GT-Test Kits) ที่
ดําเนินการโดยหนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร (Mobile Unit) 
             การตรวจสอบการปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยใชชุดทดสอบ (GT-Test Kits) ที่
ดําเนินการโดยหนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร (Mobile Unit) 

• หลักการ • หลักการ 
             ชุดทดสอบเบื้องตนนี้ใชสําหรับตรวจหาความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 2 กลุม คือ 
กลุม Organophosphate, Carbamate และสารเคมีอื่นๆที่เปนสาร Cholinesterase inhibitor โดย
หลักการทํางานของชุดทดสอบนี้ คือ ถาตัวอยางที่ตรวจวิเคราะหมียาฆาแมลง/สารเคมีตกคางอยู 
สารเคมีจะยับยั้งการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอรเรส (GT-1) ทําใหเอนไซมไมสามารถไฮโดรไลส
อะซิติลโคลีน (GT-2) ได โดยปริมาณของอะซิติลโคลีน (GT-2) ที่เหลืออยูจะเปนตัวกําหนดความเขมของ
สีในชุดตรวจฯ ย่ิงถาตัวอยางที่นํามาตรวจวิเคราะหมีคาความเปนพิษสูง เอนไซมโคลีนเอสเตอรเรสจะ
ถูกยับยั้งการทํางานมากยิ่งข้ึน ทําใหอะซิติลโคลีนเหลืออยูในปริมาณมากเชนกัน สีที่ไดจากการทดสอบ
ก็จะเขมมากขึ้น ดังตัวอยางภาพดานลาง 

             ชุดทดสอบเบื้องตนนี้ใชสําหรับตรวจหาความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 2 กลุม คือ 
กลุม Organophosphate, Carbamate และสารเคมีอื่นๆที่เปนสาร Cholinesterase inhibitor โดย
หลักการทํางานของชุดทดสอบนี้ คือ ถาตัวอยางที่ตรวจวิเคราะหมียาฆาแมลง/สารเคมีตกคางอยู 
สารเคมีจะยับยั้งการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอรเรส (GT-1) ทําใหเอนไซมไมสามารถไฮโดรไลส
อะซิติลโคลีน (GT-2) ได โดยปริมาณของอะซิติลโคลีน (GT-2) ที่เหลืออยูจะเปนตัวกําหนดความเขมของ
สีในชุดตรวจฯ ย่ิงถาตัวอยางที่นํามาตรวจวิเคราะหมีคาความเปนพิษสูง เอนไซมโคลีนเอสเตอรเรสจะ
ถูกยับยั้งการทํางานมากยิ่งข้ึน ทําใหอะซิติลโคลีนเหลืออยูในปริมาณมากเชนกัน สีที่ไดจากการทดสอบ
ก็จะเขมมากขึ้น ดังตัวอยางภาพดานลาง 

Acetylcholine  Acetylcholine  
Acetylcholinesterase 

(GT 1) 

Choline   +   Acetic acid 
 (GT 2)  (GT 2) 
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• ปฏิกิริยา 
ปฏิกิริยาของชุดทดสอบอาศัยหลักการที่วา สารเคมีกําจัดแมลงในกลุม Organophosphate และ 

Carbamate มีคุณสมบัติในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอรเรส (GT-1) ซึ่งเปนเอนไซม
ควบคุมสมดุลของสารเคมีสื่อประสาทหรือเรียกวาอะซิติลโคลีน (GT-2) ใหกลายเปน Choline และ 
Acetic acid ซึ่งถาเอนไซมถูกยับยั้งการทํางานก็จะทําใหเกิดการสะสมของสารเคมีสื่อประสาทมากขึ้น 

• การแปลผล 
ในสวนของการแปลผลนั้นหากนําชุดทดลองที่มีตัวอยางมาเทียบสีกับชุดตัดสิน ถาสีเขมกวาชุด

ตัดสิน แสดงวาพบสารฆาแมลงในปริมาณที่เปนอันตราย (เอนไซมถูกยับยั้งไปมากกวา 50%) ถาออน
กวาชุดตัดสินแตเขมกวาชุดควบคุม แสดงวาพบในปริมาณที่ปลอดภัย (เอนไซมถูกยับยั้งไป    0-50%) 
และถามีสีออนกวาทั้ง ชุดตัดสินและชุดควบคุม แสดงวาไมพบสารฆาแมลงกลุมฟอสเฟต และคารบาเมต 
(เอนไซมถูกยับยั้งไปนอยกวาหรือเทากับ 0%) 

• ขอจํากัด 
1. เวลาที่ใชในการทดสอบแตละข้ันตอนและปริมาณสารแตละตัวที่เติมลงไปในการทดสอบ

จะตองเปนไปตามที่คําแนะนําระบุไว เนื่องจากอาจจะมีผลในเชิงปริมาณของการวิเคราะห 
1. เวลาที่ใชในการทดสอบแตละข้ันตอนและปริมาณสารแตละตัวที่เติมลงไปในการทดสอบ

จะตองเปนไปตามที่คําแนะนําระบุไว เนื่องจากอาจจะมีผลในเชิงปริมาณของการวิเคราะห 
2. อุณหภูมิที่ใชในระหวางการทดลอง ควรใชอุณหภูมิรางกาย คือประมาณ 37 องศาเซลเซียส 

ถาอุณหภูมิตางจากนี้ ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมจะแตกตางกันออกไป เพราะเอนไซมสกัดมา
จากซีรั่มของมนุษย ดังนั้นการทํางานจะตองจําลองสภาวะการทํางานเชนเดียวกับอุณหภูมิรางกาย
มนุษย 

2. อุณหภูมิที่ใชในระหวางการทดลอง ควรใชอุณหภูมิรางกาย คือประมาณ 37 องศาเซลเซียส 
ถาอุณหภูมิตางจากนี้ ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมจะแตกตางกันออกไป เพราะเอนไซมสกัดมา
จากซีรั่มของมนุษย ดังนั้นการทํางานจะตองจําลองสภาวะการทํางานเชนเดียวกับอุณหภูมิรางกาย
มนุษย 

3. การเก็บรักษาเอนไซม ควรเก็บที่ - 4 องศาเซลเซียส เพ่ือคงประสิทธิภาพการทํางานของ
เอนไซมไมใหเสื่อมสภาพ โดยไมควรอุนเอนไซมแลวนํามาแชแข็งแลวนํามาอุนใหมบอยๆ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิกลับไปมาจะทําใหเอนไซมเสื่อมสภาพเร็วข้ึน 

3. การเก็บรักษาเอนไซม ควรเก็บที่ - 4 องศาเซลเซียส เพ่ือคงประสิทธิภาพการทํางานของ
เอนไซมไมใหเสื่อมสภาพ โดยไมควรอุนเอนไซมแลวนํามาแชแข็งแลวนํามาอุนใหมบอยๆ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิกลับไปมาจะทําใหเอนไซมเสื่อมสภาพเร็วข้ึน 

 

เอกสารอางองิ 
1. กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ขาว เพ่ือสื่อมวลชน 

เรื่อง สธ. สกัดอาหารไมปลอดภัย บุกตลาดไท ตรวจสารฆาแมลงในปลารา. วันที่ 15 ธันวาคม 
2552 แถลงขาว 9/ ปงบประมาณ 2552 

2. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. โครงการวิเคราะหปญหาความเสี่ยงในหวงโซ
อาหารที่มีตอผูบริโภค กลุมผัก ผลไม และผลิตภัณฑ; 2545. 
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3. กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พรอมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง ป 2551). กรุงเทพฯ: 
สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2551. 
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4. หนวยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร กองควบคุมอาหาร. คูมือการตรวจวิเคราะห
เบื้องตนในผลิตภัณฑสุขภาพ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก; 2551. 

 
กองควบคมุอาหาร 
21 ธันวาคม 2552 


