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บทคัดย่ อ
ในภาวะปั จจุบนั การปนเปื้ อนสารเคมีกาจัดแมลงในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผักและผลไม้ยงั เป็ นปั ญหา
ทางสาธารณสุ ขที่ยงั ต้องเฝ้าระวัง เนื่ องจากยังมีการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างแพร่ หลายและยังไม่ได้รับการควบคุมปริ มาณที่
เหมาะสม ทั้งนี้ หากได้รับสารพิษของยาฆ่ าแมลงอาจส่ งผลต่อร่ างกายในระบบประสาทและกล้ามเนื้ อ โดยสารเคมี
กาจัดแมลงที่ ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั คือ กลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต และคาร์ บาเมต ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะ
สารวจและตรวจหาสารเคมีกาจัดแมลงของทั้งสองกลุ่มที่ตกค้างมากับผักที่ใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารของชุมชน
ใกล้มหาวิทยาลัยรังสิ ต เนื่ องจากเป็ นชุมชนที่ มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่ นและใกล้สถานศึกษา โดยใช้ชุดทดสอบ
เบื้องต้นจีพีโอ-เอ็ม เก็บตัวอย่างจากร้านอาหารจานวน 30 ร้าน รวม 186 ตัวอย่าง จากผลการวิจยั พบว่ามีผกั ที่ปนเปื้ อน
สารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์ บาเมตจานวนทั้งหมด 14 ตัวอย่าง (7.5%) เป็ นผักที่อยูใ่ นระดับไม่
ปลอดภัย 11 ตัวอย่าง (5.9%) และอยู่ในระดับเป็ นพิษ 3 ตัวอย่าง (1.6%) โดยผักที่ พบสารเคมีตกค้างในระดับที่ ไม่
ปลอดภัยมากที่ สุดคือ ผักคะน้า ในจานวนผักที่ ปนเปื้ อนสารเคมีกาจัดแมลงทั้งหมด 14 ตัวอย่าง พบว่าเป็ นผักที่ ใช้
ตกแต่งและโรยหน้าอาหารสู งถึง 7 ตัวอย่าง (50%) ซึ่ งผักประเภทนี้ จะไม่ผ่านความร้อนจากการปรุ งอาหาร ทาให้
สารเคมีกาจัดแมลงไม่ถูกทาลายหรื อสลายด้วยความร้อนและทาให้เพิ่มโอกาสที่ สารเคมี กาจัดแมลงเหล่านี้ จะเข้าสู่
ร่ างกายของผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น โดยผลการวิจยั ครั้งนี้ จะมีการส่ งต่อข้อมูลให้ผทู ้ ี่รับผิดชอบด้านสาธารณสุ ขในชุมชน
ดาเนินการต่อไป
คำสำคัญ: ออร์ กาโนฟอสเฟต คาร์ บาเมต ผัก
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Abstract
Today, the insecticide contamination in agricultural products consists of fruits and vegetables are serious
public health problem situation that must be monitored. Moreover, insecticides are still being used not having been
properly controlled. An exposure of toxic from insecticides can negatively affect the nervous system and muscles.
The common insecticides used for agricultural purposes are organophosphate and carbamate compounds. Therefore,
the researchers are interested in exploring and determining the prevalence of the insecticide residues of both groups
in contaminated vegetables for food preparation in restaurants near Rangsit University because this area is crowded
as an education area. Insecticide residues in contaminated vegetables were investigated by using the screening test,
GPO – M Kit. A total of 186 vegetable samples were collected from 3 0 restaurants. The results showed that 1 4
samples were contaminated with insecticides (7.5%); 11 samples were contaminated at unsafe levels (5.9%) and 3
samples were contaminated with toxic levels (1.6%). Of all 14 vegetable samples contaminated with insecticide 7
samples (50%) were found to be used as food ingredients, garnishes, and toppings since these vegetables were not
cooked by heat leading to high insecticide contamination. This would cause the toxic chemical accumulation in the
body and toxicity to the health. The results of this study will be further processed by involving people for further
improvement.
Keywords: Organophosphate, Carbamate, Vegetable

1. บทนา
ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีการเพาะปลูกพืชอาหารหลายประเภททั้งเพื่อบริ โภคในประเทศ
และส่งออก ดังนั้นคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและ
สุขภาพของผูบ้ ริ โภคในวงกว้าง ปั จจุบนั การผลิตพืชอาหารหลายชนิดกาลังประสบปั ญหาการปนเปื้ อนของสารพิษอัน
เกิ ดจากการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตรเนื่ องจากเกษตรกรนิ ยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็ นการผลิตเชิงการค้าใน
ปริ มาณมากต้องมี การดู แลอย่างเข้มข้น ดังนั้นการลดความเสี่ ยงจากความเสี ยหายของผลผลิ ตจึ งจาเป็ นต้องพึ่ งพา
สารเคมีทางการเกษตรในปริ มาณสูง
ปั จจุบนั สถานการณ์การปนเปื้ อนของสารเคมีตกค้างในร่ างกายยังน่าเป็ นห่วง โดยเฉพาะการบริ โภคผัก ผลไม้
ของประชาชนที่ยงั คงละเลยความเสี่ ยงได้รับสารเคมีประเภทยาฆ่าแมลงปนเปื้ อนในร่ างกาย สิ่ งที่สะท้อนอย่างชัดเจน
คือ ผลการตรวจยาฆ่าแมลงในเลือดที่ ดาเนิ นการตรวจให้ประชาชนที่มาร่ วมงานมหกรรมอาหารและสุ ขภาพวิถีไทย
เมื่อปี ที่ 2558 (เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรู พืช (Thai-PAN), 2558) โดยเจาะเลือดประชาชนที่มาตรวจ 963 คน
เกิ นกว่าครึ่ ง หรื อร้อยละ 53.37 เสี่ ยงจากสารเคมีตกค้าง, ร้อยละ 13.81 มีสารตกค้างในระดับที่ ไม่ปลอดภัย,ร้อยละ
31.67 มีสารเคมีตกค้างระดับที่ปลอดภัย และมีเพียงร้อยละ 1.14 เท่านั้นที่พบว่าปกติ ผลการตรวจชี้วา่ ผูบ้ ริ โภคไม่ทราบ
ถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นกับร่ างกายของตัวเอง โดยเฉพาะการบริ โภคผัก ผลไม้ ที่มีการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงตั้งแต่ตน้ ทางการ
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ผลิตในปริ มาณสู ง จนเรี ยกได้ว่าผูบ้ ริ โภคมีความเสี่ ยงสู งกว่าเกษตรกร แม้สารเคมี ประเภทนี้ ร่างกายจะสามารถขับ
ออกมาได้ดว้ ยตัวเอง แต่การหลีกเลี่ยงและเลือกบริ โภคอาหารที่ปลอดภัยมีความสาคัญ
ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคควรทราบข้อ มู ล กระบวนการผลิ ต เลื อกซื้ อ ผลผลิ ตจากการท าเกษตรปกติ ไม่ ใช่ เกษตร
อุตสาหกรรม หรื อ เลือกซื้ อจากการทาเกษตรอินทรี ย ์ สถานการณ์การตกค้างของสารเคมีในอาหารช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมายัง
ไม่มีแนวโน้มดีข้ ึน ยังพบการตกค้างปริ มาณสู งกว่าค่ามาตรฐานในอาหารประเภท ผัก เช่น คะน้า, ถัว่ ฝักยาว, กะเพรา
และพริ ก
โดยสารเคมีกาจัดแมลงเป็ นสารกาจัดศัตรู พืชที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย และถูกใช้มากที่ สุด โดยสารเคมีกาจัด
แมลงที่นาเข้ามากที่สุด คือ กลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต รองลงมา คือ กลุ่มคาร์ บาเมต, กลุ่มออร์กาโนคลอรี นและกลุ่มไพรี
ทรอยด์ และมีแนวโน้มในการใช้เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ งใช้ในการกาจัดศัตรู พืชทางการเกษตรและครัวเรื อน (สานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
สุภาพร ใจการุ ณ และคณะ ศึกษาการตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่ม Organophosphate และกลุ่ม Carbamate
ในผักพื้น บ้านอี ส านและอาหารท้องถิ่ น โดยทาการตรวจด้วยชุ ดตรวจสอบด้วยชุ ดตรวจสารฆ่ าแมลงตกค้าง (GT
testkit®) ผลการวิจยั พบว่า การตกค้างของสารฆ่าแมลงในกลุ่ม Organophosphate และกลุ่ม Carbamate มีค่อนข้างสู ง
โดยเฉพาะในจิ้งหรี ดพบการปนเปื้ อนหรื อพบสารตกค้างมากที่ สุดถึงร้ อยละ 90 ของตัวอย่าง รองลงมาคื อตัก๊ แตน
(ร้อยละ 89) นอกจากนี้ พบการตกค้างในผักพื้นบ้านอีสานค่อนข้างสู งเช่นกัน คือ ผักขะแยง และย่านางพบร้อยละ 71
และ 86 ตามลาดับ (สุภาพร ใจการุ ณ สังวาล สมบูรณ์ และ สามารถ วันชะนะ, 2556)
จิราพร ใจเกลี้ยงและคณะ ได้มีการตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากตลาดในอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ตัวอย่างผักที่ เก็บ ได้แก่ คะน้า กะหล่ าปลี ผักชี ถัว่ ฝั กยาว ต้นหอม พริ ก รวม 198 ตัวอย่าง มาทดสอบด้วยชุ ด
ทดสอบยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ ผลการตรวจพบ สารเคมีกาจัดแมลงอยูใ่ นระดับที่ปลอดภัย177 ตัวอย่าง (ร้อยละ 89.4
ของตัวอย่างผักทั้งหมด ) ตัวอย่างผักที่ตรวจ พบว่ามีสารเคมีกาจัดแมลงอยูใ่ นระดับที่ไม่ปลอดภัยมากที่สุด คือ ต้นหอม
ซึ่งพบ 19 ตัวอย่าง (ร้อยละ 39.4 ของ ตัวอย่างต้นหอมทั้งหมด ) และพบว่า ผักคะน้ามีสารเคมีกาจัดแมลงอยูใ่ นระดับที่
ไม่ปลอดภัยรองลงมา ซึ่งพบ 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.06 ของตัวอย่างคะน้าทั้งหมด ) ส่วนผักชนิดอื่น เช่น กะหล่าปลี ผักชี
ถัว่ ฝั กยาว พริ ก ตรวจพบสารเคมีกาจัดแมลงตกค้างอยูใ่ นระดับที่ ปลอดภัย (จิ ราพร ใจเกลี้ยง ศิ ริพร จันทร์ มณี และ
อรพรรณ หนูแก้ว, 2555)
จากการศึกษาในพื้นที่ ต่างๆที่มีการสารวจระดับความเป็ นพิษที่ตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงพบว่ามีความชุก
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ปริ มาณแมลงแตกต่างกัน ทาให้ได้ผล
การศึกษาที่แตกต่างกัน ในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาในพื้นที่บริ เวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิ ตโดยใช้ชุดทดสอบ
ยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ จีพีโอ-เอ็ม ซึ่งเป็ นชุดทดสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจหาชนิ ดสารเคมีกาจัดแมลง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ออร์ กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์ บาเมตซึ่ งทาการตรวจหาสารตกค้างในผักที่ ใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารบริ เวณ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต หมู่บา้ นเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่อยูบ่ ริ เวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิ ตในรัศมีไม่เกิน 1
กิโลเมตร
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบระดับความเป็ นพิษของสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมทในผักที่ใช้
ประกอบอาหารในร้านอาหารบริ เวณมหาวิทยาลัยรังสิ ต หมู่บา้ นเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่ อยูบ่ ริ เวณ
รอบมหาวิทยาลัยรังสิ ตในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร
3. อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาเนินการวิจยั
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
ผักที่ ใช้ป ระกอบอาหารในร้ านอาหารบริ เวณมหาวิทยาลัยรั งสิ ต หมู่บ้านเมื อ งเอก ต.หลักหก อ.เมื อง จ.
ปทุมธานี การคานวณกลุ่มตัวอย่างร้านอาหารในพื้นที่หมู่บา้ นเมืองเอก ใช้สูตรการประมาณ ค่าของสัดส่ วนประชากร
(จิราพร ใจเกลี้ยง ศิริพร จันทร์มณี และอรพรรณ หนูแก้ว, 2555) ดังนี้
n = Z2/2 P(1-P)
e2
n = ขนาดตัวอย่าง
Z = confidence coefficient ได้จากระดับความเชื่อมัน่ ที่กาหนด (1-α)
p = สัดส่วนการปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลงที่อยูใ่ นระดับที่ไม่ปลอดภัยในผัก คือ 0.1
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ในการประมาณค่าสัดส่วนคือ 5%
จากการคานวณขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 146 ตัวอย่าง เพื่อให้งานวิจยั ครอบคลุมและลดความผิดพลาด ผูว้ จิ ยั
จึงทาการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจานวน 186 ตัวอย่าง โดยทาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling)
3.2 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้า
ผักที่ใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารบริ เวณมหาวิทยาลัยรังสิ ต หมู่บา้ นเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.
ปทุมธานี ที่อยูบ่ ริ เวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิ ตในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร
3.2.2 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออก
ผักที่ใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารบริ เวณมหาวิทยาลัยรังสิ ต หมู่บา้ นเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.
ปทุมธานี ที่อยูบ่ ริ เวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิ ตในรัศมีเกิน 1 กิโลเมตร
3.3 เครื่ องมือวิเคราะห์
ชุดตรวจคัดกรองสารเคมีกาจัดแมลงในผัก ผลไม้และธัญพืช (GPO-M Kit) (องค์การเภสัชกรรม, 2555)
3.4 น้ ายาทดสอบ
1) น้ ายาสกัด
2) สารจีพีโอ-เอ็ม 1
3) น้ ายาจีพีโอ-เอ็ม 1.1
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4) สารจีพีโอ-เอ็ม 2
5) น้ ายาจีพีโอ-เอ็ม 2.1
6) สารจีพีโอ-เอ็ม 3
7) น้ ายาจีพีโอ-เอ็ม 3.1
8) น้ ายาจีพีโอ-เอ็มเอ
9) หลอดเทียบสี มาตรฐาน 3 หลอด
3.5 วิธีการทดสอบตัวอย่าง
3.5.1 การเตรี ยมและสกัดตัวอย่าง
หัน่ ตัวอย่างผัก ผลไม้ ให้ละเอียด ตักใส่ขวดประมาณ 5 กรัม หรื อ 4 ขีดข้างขวด กรณี ธญ
ั พืช ใช้ ประมาณ 2.5
กรัม หรื อ 1 ขีดข้างขวด
3.5.2 ใช้หลอดพลาสติกดูดน้ ายาสกัด 5 มิลลิลิตรใส่ลงในขวดตัวอย่าง เขย่า 1 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ 5 นาที
3.5.3 ใช้เข็มหมุดจิ้มแผ่นกระดาษโครมาโทรกราฟฟี 1 ชิ้น (จิ้มเบา ๆ ระวังแตก) ใส่ ลงในถ้วยโลหะที่วางบน
ตะแกรง พร้อมทั้งติดรหัสตัวอย่างที่ถว้ ย (ทดสอบถ้วยละ 1 ตัวอย่าง) นาตะแกรงไปวางในกล่องน้ าอุ่นที่ อุณหภมูิ 48 ±
2˚C
3.5.4 ใช้หลอดพลาสติกดูดส่วนใสของสารสกัดตัวอย่างในข้อ 3.5.2 ปริ มาณ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในถ้วยโลหะที่
วางตะแกรงในข้อ 3.5.3 ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งในกล่องน้ าอุ่น (ระวังไม่ให้แผ่นกระดาษโครมาโทรกราฟฟี ติดข้างถ้วย)
3.5.5 การทดสอบสี (ต้องทาในกล่องน้ าอุ่น ที่อุณหภูมิ 37 ˚C)
3.5.5.1 ใช้เข็มหมุดจิ้มแผ่นกระดาษโครมาโทรกราฟฟี ในถ้วยโลหะตัวอย่างที่ระเหยแห้งในข้อ 3.5.4 ใส่ ลง
ในหลอดตัวอย่าง นาหลอดไปวางในตะแกรงที่ ต้ งั ไว้ในกล่องน้ าอุ่น โดยต้องไม่น าหลอดออกจนกว่าจะเสร็ จสิ้ น
ขั้นตอนการทดสอบ
3.5.5.2 เติมน้ ายาทดสอบจีพีโอ-เอ็ม 1 จานวน 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที
3.5.5.3 เติมน้ ายาทดสอบจีพีโอ-เอ็ม 2 จานวน 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที
3.5.5.4 เติมน้ ายาทดสอบจีพีโอ-เอ็ม 3 จานวน 3 หยด เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นเติมน้ ายาจีพีโอ-เอ็มเอจานวน 2
หยด สังเกตสี ที่เปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ ต้องทาหลอดเทียบสี มาตรฐานทั้ง 3 หลอด ได้แก่ หลอด 1 ระดับไม่พบสารเคมีกาจัดแมลง หลอด 2
ระดับไม่ปลอดภัย และ หลอด 3 ระดับเป็ นพิษ โดยวางหลอดทั้ง 3 ในตะแกรงที่ ต้ งั ไว้ในกล่องน้ าอุ่น แล้วใส่ น้ ายา
ทดสอบตามขั้นตอนข้อ 3.5.5.2 - 3.5.5.4
3.6 การแปลผล
สังเกตสี ของน้ ายาในหลอดตัวอย่างเทียบกับสี ของหลอดเทียบสี มาตรฐานทั้ง 3 หลอด ซึ่งมีสีม่วงเข้มจนถึงเทา
ตามปริ มาณของสารเคมีกาจัดแมลง เทียบได้กบั ค่าการยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส การแปลผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางการแปลผลการทดสอบชุดน้ ายาชุดตรวจคัดกรองสารเคมีกาจัดแมลงในผัก ผลไม้และธัญพืช (GPO-M Kit)
สีของหลอดเทียบสี
ค่าการยับยั้งเอนไซม์
การแปลผล
สีของหลอดตัวอย่ าง
ระดับสารคมีกาจัดแมลง
มาตรฐาน
โคลีนเอสเทอเรส
ผลลบ
ม่วงเข้ม
หลอด 1 (ไม่พบ)
ไม่พบหรื อพบในระดับ น้อยกว่าร้อยละ 50
ปลอดภัย
ผลบวก
ม่วงอ่อน
หลอด 2 (ไม่ปลอดภัย) พบในระดับไม่ปลอดภัย ระหว่างร้อยละ 50-70
เทา
หลอด 3 (เป็ นพิษ)
พบในระดับเป็ นพิษ
มากกว่าร้อยละ 70

การรายงานผลการวิจยั ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงในรู ปความถี่ ร้อยละ การหาความชุก (prevalence) ของ
ผักที่พบการปนเปื้ อนของสารเคมีคานวณได้ จากสูตร
Prevalence = จานวนผักที่พบการปนเปื้ อนของสารเคมี * 100
จานวนผักทั้งหมด
4. ผลการวิจยั
จากผลการวิจัยในตัวอย่างผักทั้งหมด 40 รายการ จานวน 186 ตัวอย่าง จากร้านจาหน่ ายอาหารตามสั่ง
พร้อมปรุ งจานวน 30 ร้าน พบร้านค้าที่ มีการปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์
บาเมตในผักที่ ใช้ประกอบอาหารจานวน 10 ร้านคิดเป็ นร้อยละ 33.3 และร้ านค้าที่ ไม่พบสารเคมี ตกค้างในผักที่ ใช้
ประกอบอาหารมีจานวน 20 ร้านคิดเป็ นร้อยละ 66.7
ในจานวนตัวอย่างผักทั้งหมด 186 ตัวอย่างพบผักที่ปนเปื้ อนสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตและ
กลุ่มคาร์ บาเมตจานวนทั้งหมด 14 ตัวอย่างคิดเป็ นร้อยละ 7.5 พบผักที่พบการปนเปื้ อนของสารเคมีระดับเป็ นพิษมี 3
ตัวอย่างคิ ดเป็ นร้อยละ 1.6 ได้แก่ คื่นช่าย 1 ตัวอย่าง ใบกระเพรา 1 ตัวอย่างและสาระแหน่ 1 ตัวอย่าง ผักที่ พบการ
ปนเปื้ อนของสารเคมีระดับไม่ปลอดภัยมีท้ งั หมด 7 ชนิ ด 11 ตัวอย่าง ได้แก่ ต้นหอม 1 ตัวอย่าง ถัว่ งอก 1 ตัวอย่าง
ผักคะน้า 3 ตัวอย่าง ผักชีไทย 2 ตัวอย่าง ผักชีลาว 2 ตัวอย่าง ผักบุง้ 1 ตัวอย่างและผักโหระพา 1 ตัวอย่าง โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 5.9 ที่พบผักที่มีการปนเปื้ อนของสารเคมีระดับไม่ปลอดภัย ดังแสดงในรู ปที่ 1
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5.9%

92.5%

ไม่พบสารเคมีกาจัดแมลง
พบในระดับไม่ปลอดภัย
พบในระดับเป็ นพิษ
รูปที่ 1 แสดงร้อยละจานวนตัวอย่างผักที่พบการปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลง’

ผักที่พบการปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตมากสุด คือ คะน้าพบ
3 ตัวอย่างรองลงมาคือผักชี ไทยและผักชี ลาวเจออย่างละ 2 ตัวอย่างและ คื่นช่าย ต้นหอม ถัว่ งอก ใบกระเพรา ผักบุ ้ง
สะระแหน่และโหระพาเจออย่างละ 1 ตัวอย่าง
เมื่อจาแนกตามชนิ ดของผัก ที่พบการปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์
บาเมตจากมากไปน้อยพบในระดับเป็ นพิษพบมากสุดคือสะระแหน่ใน 1 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง (100%) รองลงมาคือ
คื่นช่ายใน 5 ตัวอย่างพบ 1 ตัวอย่าง (20 %) และใบกระเพราใน 6 ตัวอย่าง พบ 1 ตัวอย่าง (16.67%) ผักที่พบว่ามีระดับ
สารเคมีกาจัดแมลงไม่ปลอดภัยมากที่สุด คือผักชีลาวใน 4 ตัวอย่างพบ 2 ตัวอย่าง (50 %) ลาดับถัดมาคือ ผักชีไทยใน 6
ตัวอย่างพบ 2 ตัวอย่าง (33.33%) โหระพา ใน 4 ตัวอย่างพบ 1 ตัวอย่าง (25 %) ผักคะน้า ใน 17 ตัวอย่างพบ 3 ตัวอย่าง
(17.65%) ต้นหอมและถัว่ งอกพบเท่ากันคื อใน 6 ตัวอย่างพบ 1 ตัวอย่าง (16.67%) และผักบุง้ ใน 18 ตัวอย่างพบ 1
ตัวอย่าง (5.56%) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละการปนเปื้ อนสารเคมีกาจัดแมลงตกค้างในผักในระดับไม่ปลอดภัยและในระดับเป็ นพิษ
รายการ
ระดับไม่ ปลอดภัย (%)
ระดับเป็ นพิษ (%)
สะระแหน่
0.00
100.00
คื่นช่าย
0.00
20.00
ใบกระเพรา
0.00
16.67
ผักชีลาว
50.00
0.00
ผักชี ไทย
33.33
0.00
โหระพา
25.00
0.00
ผักคะน้า
17.65
0.00
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ต้นหอม
ถัว่ งอก
ผักบุง้
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ระดับไม่ ปลอดภัย (%)
16.67
16.67
5.56

ระดับเป็ นพิษ (%)
0.00
0.00
0.00

ชนิ ดและจานวนของผักทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา พบว่าผักที่ไม่พบการปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลง คือ
กะหล่ าปลี ข้าวโพดอ่ อน แขนง แครอท ดอกกะหล่ า ดอกหอม ตะไคร้ แตงกวาถัว่ ฝั กยาว บล็อ กโคลี่ ผักกระเฉด
ผักกาดแก้ว ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักชี ฝรั่ ง พริ กหยวก มะเขื อ มะเขื อเทศ มะนาวมะพร้าวอ่อน มะระ มะละกอ
หอมแดง หัวหอมใหญ่ เห็ดเข็มทอง เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดหูหนูดา เห็ดหูหนูขาว ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสารเคมีกาจัดแมลงตกค้างในผักโดยจาแนกตามชนิดของผัก
รายการ
จานวน (ตัวอย่าง)
พบระดับไม่ ปลอดภัย (ตัวอย่าง)
กะหล่าปลี
12
0
ข้าวโพดอ่อน
7
0
แขนง
2
0
คื่นช่าย
5
0
แครอท
6
0
ดอกกะหล่า
3
0
ดอกหอม
1
0
ต้นหอม
6
1
ตะไคร้
1
0
แตงกวา
5
0
ถัว่ งอก
6
1
ถัว่ ฝักยาว
11
0
ใบกระเพรา
6
0
ผักกระเฉด
1
0
ผักกาดแก้ว
2
0
ผักกาดขาว
16
0
ผักกาดหอม
2
0
ผักคะน้า
17
3
ผักชีไทย
6
2
ผักชีฝรั่ง
5
0
ผักชีลาว
4
2
ผักบุง้
18
1
พริ กหยวก
2
0
มะเขือเปราะ
2
0
มะเขือเทศ
8
0
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0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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มะนาว
มะพร้าวอ่อน
มะระ
มะละกอ
สะระแหน่
หอมแดง
หัวหอมใหญ่
เห็ดเข็มทอง
เห็ดนางฟ้า
เห็ดฟาง
เห็ดหูหนูดา
เห็ดหูหนูขาว
โหระพา
รวม

จานวน (ตัวอย่าง)
2
1
2
1
1
1
5
2
1
2
1
1
4
186
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พบระดับไม่ ปลอดภัย (ตัวอย่าง)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11

พบระดับเป็ นพิษ (ตัวอย่าง)
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3

จากผลการวิจยั พบว่าผักที่มีการปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์ บาเมต
มากสุ ดคือผักที่นิยมใช้ในการตกแต่งหรื อโรยหน้าอาหาร จากผักทั้งหมดที่พบว่ามีการพบเปื้ อนสารเคมีกาจัดแมลงทั้ง
ในระดับที่ เป็ นพิษและระดับที่ ไม่ปลอดภัยจานวน 14 ตัวอย่าง พบว่าเป็ นผักที่ ใช้ตกแต่งหรื อโรยหน้าอาหารสู งถึง 7
ตัวอย่าง คือ สะระแหน่ คื่นช่าย ต้นหอม อย่างละ 1 ตัวอย่างโดยสะระแหน่และคื่นช่ายพบสารเคมีกาจัดแมลงในระดับ
ที่ เป็ นพิ ษ ในผักชี ไทยและผักชี ลาวพบชนิ ด ละ 2 ตัวอย่าง ซึ่ งผัก ทั้ง 2 ชนิ ด พบสารเคมี ก าจัด แมลงในระดับ ที่ ไ ม่
ปลอดภัย
5. การอภิปรายผล
ผลการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างผักที่ใช้ในการประกอบอาหารในร้านอาหารของหมู่บา้ นเมืองเอก ต.หลักหก อ.
เมือง จ.ปทุ มธานี ที่ อยู่บริ เวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิ ตในรั ศมี ไม่เกิ น 1 กิ โลเมตรสรุ ปได้ว่าในผัก 186 ชนิ ดเจอผักที่
ปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลง 14 ตัวอย่างคิดเป็ น 7.5% แบ่ งเป็ นระดับที่ ไม่ปลอดภัย 5.9% และระดับที่ เป็ นพิษ
1.6% ซึ่ งผักที่ พบการปนเปื้ อนของสารเคมี กาจัดแมลงมากสุ ดคื อคะน้า โดยผลงานวิจัยพบค่าความชุ กในการพบ
ปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลงสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจิราพร ใจเกลี้ยงและคณะ ที่ได้มีการตรวจหายาฆ่าแมลง
ตกค้างในผักจากตลาดในอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบผักเจอผักที่ ปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลง 10.6%
โดยผัก ที่ พ บการปนเปื้ อนของสารเคมี ก าจัด แมลงมากสุ ด คื อ ต้น หอม รองลงมาคื อ ผัก คะน้า (จิ ร าพร ใจเกลี้ ย ง
ศิริพร จันทร์มณี และอรพรรณ หนูแก้ว, 2555) แต่ผลการศึกษาครั้งนี้ แตกต่างจากงานวิจยั ของ พัชรี ภคกษมาและคณะ
ที่ได้มีการตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากตลาดสดและจากห้างสรรพสิ นค้าในจังหวัดสมุทรปราการ โดยพบความ
ชุกของผักที่ มีการปนเปื้ อนสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์ บาเมตในระดับไม่ปลอดภัยสู งถึง
ร้อยละ 86.5 (พัชรี ภคกษมา สุ วรรณี สายสิ น และ ศรมน สุ ทิน, 2559) ทั้งนี้ ความแตกต่างในการตรวจวิเคราะห์อาจ
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เนื่องมาจากแหล่งที่ใช้ในการเพาะปลูก สภาพแวดล้อมที่ตอ้ งใช้สารเคมีกาจัดแมลง รวมไปถึงชนิดและจานวนตัวอย่าง
ที่นามาศึกษา
ในงานวิจยั ครั้งนี้ พบว่าผักคะน้ามีการปนเปื้ อนสารเคมีกาจัดแมลงมากที่สุด ซึ่งเกิดจากผักคะน้าเป็ นผักที่นิยม
ใช้ในการปรุ งอาหารตามสั่งจานเดียว เนื่ องจากหาได้ง่ายตามท้องตลาดทัว่ ไป ราคาก็ไม่สูงมาก คะน้าเป็ นผักที่กินใบ
ทาให้ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมคะน้าที่ มีใบเขี ยวเข้ม ไม่มีร่องรอยของแมลงกัด เพราะดูสวย สด และน่ ารับประทาน
ดังนั้นเกษตรกรจึงใช้สารเคมีกาจัดแมลงเพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคและแมลงที่เป็ นศัตรู พืชผักต่างๆ ซึ่งหากเกษตรกรใช้ผิด
วิธี หรื อใช้ในปริ มาณที่มากเกินไป หรื อเว้นระยะการเก็บเกี่ยวไม่เหมาะสม ผูท้ ี่รับประทานคะน้าก็จะเสี่ ยงต่ออันตราย
จากยาฆ่าแมลงที่ตกค้างได้ (กัลยานี จันธิมา, 2554)
ข้อสังเกตที่ สาคัญในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ในการเก็บตัวอย่างในแต่ละร้านพบว่าผักชนิ ดที่ ใช้ตกแต่งหรื อโรย
หน้าอาหารพบว่ามี การปนเปื้ อนสารเคมี ก าจัดแมลงถึ งร้ อ ยละ 50 โดยพบสารเคมี กาจัด แมลงในระดับ ที่ เป็ นพิ ษ
สะระแหน่ คื่ น ช่ าย ต้นหอม และพบสารเคมี กาจัดแมลงในระดับ ที่ ไม่ ปลอดภัย ในผักชี ไทยและผักชี ลาว โดยผัก
ประเภทนี้จะไม่ผา่ นการปรุ งสุ กหรื อผ่านความร้อนในขณะปรุ งอาหารจึงทาให้สารเคมีกาจัดแมลงไม่สามารถสลายไป
ได้จากความร้อน และอาจส่ งผลต่อร่ างกายและสุ ขภาพ เนื่ องจากพิษของสารเคมีกาจัดแมลงจะไปออกฤทธิ์ ต่อระบบ
ประสาท เนื่ องจากจะไปยับยั้งการทางานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส ทาให้เกิดการคัง่ ของ อะเซทิลโคลีน ที่บริ เวณ
ซิ นแนปส์ หรื อปลายเซลล์ประสาท จึ ง ทาให้เกิ ดการกระตุน้ เซลล์ประสาทอย่างมากมาย อาการที่ เกิ ดขึ้ นในระยะ
เฉี ยบพลัน คือ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน แต่ถา้ ในระยะเวลานานจะทาให้กล้ามเนื้ อถูกกระตุน้ มากกว่าปกติ
มีการกระตุกกล้ามเนื้ อที่หน้า หนังตา ลิ้น ถ้าอาการรุ นแรงจะเกิดเป็ นอัมพาตของกล้ามเนื้ อใน หัวใจเต้นเร็ ว ความดัน
โลหิ ตสูง การหายใจล้มเหลว (Tankiewicz et al., 2010)
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าว ยังมีขอ้ จากัดจากวิธีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ เนื่ องจากวิธีที่ดาเนิ นการ
ทดลองโดยชุดทดสอบ GPO-M Kit เป็ นเพียงวิธีการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ควรมีการตรวจยืนยันในห้องปฏิบตั ิการ
ต่ อ ไปด้วยวิธี high performance liquid chromatography (HPLC) ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ส าหรั บ วิเคราะห์ ช นิ ด และ
ปริ มาณของสารเคมีกาจัดแมลงได้อย่างถูกต้องและแม่นยา (Jasim et al.,2017)
จากผลการวิจยั พบการปนเปื้ อนสารเคมีกาจัดแมลงทั้งในระดับไม่ปลอดภัยและในระดับเป็ นพิษในผักพร้อม
ประกอบอาหารในร้านอาหารตามสัง่ โดยผักดังกล่าวเป็ นผักพร้อมปรุ งบ่งชี้วา่ ผูป้ ระกอบการร้านอาหารต้องผ่านการ
ล้างทาความสะอาดผักมาแล้ว แต่ยงั คงพบสารตกค้างยาฆ่าแมลงแสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการร้านอาหารอาจมีการล้าง
ผักที่ไม่ถูกวิธีหรื ออาจไม่ได้ลา้ งผักเลย ดังนั้นจึงควรเฝ้าระมัดระวังการปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลง โดยควรให้
ความรู ้กบั ร้านค้าในการล้างทาความสะอาดผักและผลไม้ดว้ ยวิธีที่เหมาะสม เช่น การใช้โซเดียมไบคาร์ บอเนต หรื อ
เบคกิ้งโซดา 1 ช้อนโต๊ะผสมในน้ า 20 ลิตร นาผักผลไม้แช่ทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นนาไปล้างด้วยน้ าสะอาด วิธีน้ ี จะช่วย
ลดปริ มาณสารตกค้างได้ประมาณ 80-95 % (Chun, 2018) หากได้ดาเนิ นการแก้ไขและให้ความรู ้กบั ร้านค้าอย่างถูกวิธี
ก็จะช่วยลดปั ญหาการได้รับพิษตกค้างจากสารเคมีกาจัดแมลงได้
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6. บทสรุป
ความชุกในการพบการปนเปื้ อนสารเคมีกาจัดแมลงในผักที่ใช้ในการประกอบอาหารภายในร้านอาหารตาม
สัง่ พร้อมปรุ ง บริ เวณมหาวิทยาลัยรังสิ ต หมู่บา้ นเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรพบ
ผักที่ ปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลง 14 ตัวอย่างคิดเป็ นร้อยละ 7.5 โดยพบระดับที่ไม่ปลอดภัย 5.9% และระดับที่
เป็ นพิษ 1.6% ซึ่งผักที่พบการปนเปื้ อนของสารเคมีกาจัดแมลงมากสุดคือผักคะน้า เมื่อแบ่งแยกชนิดของผัก พบว่าผักที่
นิ ยมใช้สาหรับตกแต่งหรื อโรยหน้าอาหารพบมีการปนเปื้ อนสารเคมีกาจัดแมลงสู งถึงร้อยละ 50 โดยผักประเภทนี้ จะ
ไม่ผ่านการปรุ งสุกหรื อผ่านความร้อนในขณะปรุ งอาหารจึงทาให้สารเคมีกาจัดแมลงไม่สามารถสลายไปได้จากความ
ร้อน และอาจสะสมในร่ างกายจนทาให้เกิดพิษ ดังนั้นผักประเภทนี้จึงควรเฝ้าการระมัดระวังการปนเปื้ อนของสารเคมี
กาจัดแมลงอย่างใกล้ชิด โดยควรชี้ แจงให้ทางร้านอาหารตามสั่งพร้อมปรุ งล้างทาความสะอาดผักและผลไม้ดว้ ยวิธีที่
เหมาะสม เพื่อลดปั ญหาการได้รับพิษจากสารเคมีกาจัดแมลงที่ปนเปื้ อนมา โดยทางผูว้ ิจยั ได้นาส่ งข้อมูลดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการดาเนินการและแก้ไขเพื่อสุ ขภาพของคนในชุมชนต่อไป อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยั นี้
ใช้ชุดทดสอบที่เป็ นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น จึงควรมีการตรวจยืนยันต่อไป
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