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บทความด้านเคมี    

เร่ือง  สารตกค้างกลุ่มออการ์โนคลอรีนในผลติภัณฑ์ประมง 

สารเคมีก าจัดศัตรูพชื  

สารเคมีก าจดัศตัรูพืช หรือยาฆ่าแมลง  คือ วตัถุมีพิษท่ีน ามาใชเ้พื่อป้องกนัก าจดัศตัรูพืช สัตว ์

และมนุษย ์ทั้งในการเกษตร อุตสาหกรรม และสาธารณสุข ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหใ้ชไ้ดบ้างชนิดแต่ตอ้งทิ้ง

ระยะใหส้ารหมดความเป็นพิษก่อนการเก็บเก่ียว  หากไดรั้บสารฆ่าแมลงเขา้สู่ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี

กบัเอนไซมใ์นร่างกาย มีผลใหเ้กิดการขดัขวางการท าหนา้ท่ีตามปกติของระบบประสาททั้งในคนและสัตว ์

ความเป็นพิษข้ึนกบัคุณสมบติัของสารเคมีแต่ละชนิด วธีิการไดรั้บสารเขา้สู่ร่างกาย ปริมาณความถ่ี สุขภาพ

ของผูไ้ดรั้บสารพิษและก่อใหเ้กิดอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มึนงง หายใจล าบาก แน่นในอก คล่ืนไส้ 

อาเจียน ปวดทอ้ง ทอ้งเดิน กลา้มเน้ือโดยเฉพาะท่ีล้ินและหนงัตากระตุก ชกั หมดสติ  

สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine insecticides) 

เป็นยาฆ่าแมลงสังเคราะห์ เรียกอีกอยา่งวา่  คลอริเนเตตไฮโดรคาร์บอน ( Chlorinated 
Hydrocarbons) มีธาตุไฮโดรเจน คาร์บอนและคลอรีนเป็นส่วนประกอบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มอนุพนัธ์ของคลอริเนเตตอีเทนส์ ( Chlorinated Ethane derivatives) รวมถึง DDT และยา
ฆ่าแมลงอ่ืนท่ีมีสูตรใกลเ้คียง  บางคร้ังอาจเรียกวา่กลุ่ม ดีดีที อนาลอกซ์ ( DDT analog) ตวัท่ีส าคญัคือ  DDT 
โดย เม่ือเขา้สู่ร่างกายแลว้จะถูกเปล่ียนเป็น DDD และ DDE ซ่ึงพบวา่ DDE ไม่เป็นอนัตรายต่อแมลง ส่วน 
DDT เป็นอนัตรายต่อแมลง และใชเ้ป็นสารก าจดัแมลงดว้ย  นอกจากน้ียงัมี Dicofol,  Methoxyclor, DMC, 
Chlorobenzelate 

2. กลุ่มไซโคลไดอีนส์ (Cyclodienes) เช่น Aldrin,  Dieldrin, Heptachlor, Chlordane เป็นตน้  
3. กลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มเฮกซาคลอโรไซโคลเฮกเซน (Hexachlorocyclohexanes) ไดแ้ก่  BHC , 

Lindane 
สารกลุ่มน้ีท่ีเจือปนในน ้า ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปสารละลาย  หรือแขวนลอย จะดูดซึมไดดี้ ทาง

ผวิหนงั  ซ่ึงส่วนใหญ่สารจะออกฤทธ์ิต่อเส้นประสาทสั่งการ ( Motor nerves) เส้นประสาทรับความรู้สึก 
(Sensory nerves) ความเป็นพิษก่อใหเ้กิดพิษเร้ือรังในระยะยาว เน่ืองจากสลายตวัยาก  และสะสมใน
ส่ิงแวดลอ้มสูง โดยเฉพาะดีดีทีเป็นสารท่ีมีประสิทธิภาพในการก าจดัแมลงสูง  (กุง้จดัอยูส่ัตวใ์นกลุ่มแมลง) 
จะออกฤทธ์ิค่อนขา้งชา้ อาการแรกท่ีมกัพบคือ การเคล่ือนไหวไม่ประสานกนั ระบบหายใจลม้เหลว และตาย
ในท่ีสุด  

ศูนย์วจิยัและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น า้และผลติภัณฑ์สัตว์น า้   สมุทรสาคร   

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  กรมประมง  
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กลไกออกฤทธ์ิ ของสารกลุ่มออการ์โนคลอรีน ยงัไม่ทราบชดั อาการพิษเฉียบพลนั มีพิษต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง  ผูป่้วยจะแสดงอาการไวต่อส่ิงเร้ามาก กระวนกระวาย เวยีนศีรษะ เสียการทรงตวั  
บางคร้ังมีการชกัเกร็ง คลา้ยกบัไดส้ารสตริกนิน ผูป่้วยอาจตายดว้ยระบบหายใจลม้เหลว  ไม่นิยมใชเ้พราะมี
ความคงทนในสภาวะแวดลอ้มสูงท าใหเ้กิดพิษตกคา้งมาก  

 
รูปที ่1  ตวัอยา่งสูตรโครงสร้างสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine insecticides) 

(ท่ีมา : http://www.intechopen.com/books/pesticides-in-the-modern-world-effects-of-pesticides-

exposure/a-forensic-view-of-pesticide-poisonings-in-brazil) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเป็นพษิของยาฆ่าแมลง ต่อสัตว์น า้ประกอบด้วย 
1. ชนิดของสัตว์ สัตวน์ ้าชนิดต่างกนัความสามารถในการทนต่อสารพิษในกลุ่มน้ีต่างกนั เช่น  ยาฆ่า

แมลงชนิดเมทธิพาราไทออน (Methylparathion) ในปลา Rainbow Trout ความเขม้ขน้  7.50 ppb ท าใหกุ้ง้ตาย 
50 เปอร์เซ็นต ์ภายใน 4 วนั ขณะท่ีปลานิลท่ีความเขม้ขน้ 3.5 ppb ท าใหกุ้ง้ตาย 50 เปอร์เซ็นต ์ภายใน 4 วนั 

2. อาย ุสัตวท่ี์มีอายมุากมีความสามารถในการทนต่อสารพิษมากกวา่สัตวท่ี์มีอายนุอ้ย 
3. เพศ 
4. สภาพของสัตว ์สัตวแ์ต่ละตวัมีความสามารถในการทนต่อระดบัความเป็นพิษไดแ้ตกต่างกนั 
5. คุณภาพน ้าและอุณหภูมิในสภาพน ้าท่ีมีคุณภาพต่างกนัมีผลเสริมหรือกดความสามารถในการ ทน

ต่อความเป็น พิษต่างกนั กล่าวคือ สภาพคุณภาพน ้าท่ีไม่ดี (ออกซิเจนละลายน ้าต ่า, น ้ามีความเป็นกรดด่างสูง
หรือต ่า เป็นตน้) ความทนต่อความเป็นพิษลดลง ส่วนอุณหภูมิท่ีสูง ท าใหเ้กิดขบวนการเมตาบอลิซึมภายใน
ร่างกายของสัตวเ์พิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการเร่งใหส้ัตวน์ ้าไดรั้บสารพิษเพิ่มข้ึน  

6. ชนิดของสารในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน สารแต่ละชนิดมีระดบัความเป็นพิษต่างกนั   
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การปนเป้ือนในน า้ 
ขณะท่ีองคก์รคุม้ครองสภาพแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกาไดก้ าหนดความเขม้ขน้สูงสุดของยาฆ่าแมลง  

ชนิดต่าง ๆ ในน ้าท่ีเล้ียงปลาไวใ้นระดบัต่าง ๆ กนัดงัน้ี  
- ดีดีที (DDT) ไม่เกิน 0.003 ppb 
- อลัดริน (Aldrin) ไม่เกิน 0.01 ppb 

ส่วนเอนโดซลัเฟต ( Endosulfan) เป็นอีกชนิดหน่ึงของกลุ่มยาฆ่าแมลง  นิยมใชใ้นการก าจดัยา
หอย ซ่ึงไดมี้การน ามาทดลองความเป็นพิษในกุง้ฝอย ( Macrobrachium lanchesteri) ท่ีสัมผสัยาฆ่าแมลงชนิด
น้ี เป็นเวลา 4 วนั ท่ีความเขม้ขน้ 2.00 ppb ท าใหกุ้ง้ฝอยตาย 50 เปอร์เซ็นต ์โดยเร่ิมแรกกุง้แสดงอาการ
ผดิปกติ เช่น  วา่ยน ้าเร็วข้ึน มีการดีดตวั หมุนตวัเป็นเกลียว  ในกุง้ขาว ( Penaeus vannamei) ขนาด 4-13 
มิลลิเมตร ท่ีสัมผสักบัดีดีที ( DDT) ความเขม้ขน้ 0.13 ppb เป็นระยะเวลา 7 วนั ท าใหกุ้ง้มีความผดิปกติทาง
พนัธุกรรมการคงสภาพ   คร่ึงชีวติ (Half life) ของดีดีที นั้นข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบส่ิงแวดลอ้ม ในเขตหนาว
ดีดีที สามารถคงสภาพอยูไ่ดเ้ป็นระยะเวลานาน ส่วนในเขตร้อนนั้นดีดีที  จะถูกสลายและเปล่ียนสภาพไดเ้ร็ว
กวา่ ทั้งน้ีเพราะแบคทีเรียในดินมีกิจกรรมสูงข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน  มีรายงายวา่ดีดีทีจะมีคร่ึงชีวติประมาณ 
10-12 ปี 

การปนเป้ือนสารเคมีก าจัดศัตรูพชืกลุ่มออการ์โนคลอรีน 

พบการปนเป้ือน สารเคมีก าจดัศตัรูพืชกลุ่มออการ์โนคลอรีนจากการสุ่มตรวจอาหารเพื่อหาสาร

ปนเป้ือนและจุลินทรียก่์อโรคในอาหารของสาธารณสุขจงัหวดั ตั้งแต่ปี 2551-2553 พบวา่ แนวโนม้ของสาร

ปนเป้ือนท่ีผสมอยูใ่นอาหารมีเพิ่มมากข้ึน และในส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีการสะสมตวัของสารกลุ่มดงักล่าว และ

ถูกปลดปล่อยจากแหล่งสะสมตวัเช่น ดิน พื้นท่ีท าการเกษตร ลงสู่แม่น ้าล าคลอง แลว้ไหลลงสู่ทะเล  ปิ

ยะวรรณ และคณะ 2547  ศึกษาหาชนิดและปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณ

ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ตั้งแต่ปากแม่น ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทราจนถึงปากแม่น ้าตราด จงัหวดัตราด  โดย

เก็บตวัอยา่งเดือนมีนาคมและสิงหาคม 2547 พบวา่ปริมาณรวมสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในฤดูฝนมี

การสะสมสูงกวา่ฤดูแลง้มีค่าเฉล่ีย 205.31+ 23.16 และ 152.73+10.35 นาโนกรัม/กรัม น ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบการสะสมของสารฆ่าแมลงในแต่ละพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์พบวา่ในแหล่งอุตสาหกรรมมีค่า

สูงกวา่แหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  โดยพบค่าเฉล่ียปริมาณรวมของสารฆ่าแมลงในพื้นท่ีอุตสาหกรรมมีค่า 

223.72+32.47 ส่วนในพื้นท่ีการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ามีค่า 187.56+33.49 นาโนกรม/กรัม น ้าหนกัแหง้ตามล าดบั 
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ผลกระทบทีพ่บ  
การสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร สารเคมีก าจดัศตัรูพืชนั้นไม่ไดค้งอยูเ่ฉพาะในบริเวณ

พื้นท่ีการเกษตร แต่มกัจะแพร่กระจายออกไปในส่ิงแวดลอ้ม เพราะน ้าท่ีไหลผา่นแปลงเกษตร ท่ีมีการฉีดพน่
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช จะไหลลงไปสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารเคมีในระบบนิเวศ
อยา่งกวา้งขวาง ส่ิงมีชีวติในแหล่งน ้าอาจไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสารเคมีเหล่าน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผล
ต่อระบบภูมิตา้นทานของปลา ท าใหป้ลาเป็นโรคต่างๆ ไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ี สารเคมีเหล่าน้ี โดยเฉพาะใน
กลุ่มออร์กาโนคลอไรน์ ซ่ึงยอ่ยสลายชา้ อาจจะไปสะสมอยูใ่นร่างกายของส่ิงมีชีวติต่างๆ และถ่ายทอดไปยงั
ส่ิงมีชีวติท่ีอยูด่า้นบนของห่วงโซ่อาหาร เกิดการสะสมของสารพิษในปริมาณท่ีเขม้ขน้ข้ึน ( biological 
magnification) 

ผลของการสะสมสารกลุ่มออการ์โนคลอรีน เช่น DDT ในห่วงโซ่อาหาร ท่ีเร่ิมจากการปนเป้ือน
ของ DDT ในน ้าในอตัราเพียง 0.000003 ส่วนในลา้นส่วน แต่ในส่ิงมีชีวติขนาดเล็กท่ีอาศยัอยูใ่นน ้า เช่น พวก
ไรแดง หนอนแดง จะพบวา่มีการสะสมของ DDT ในสัตวเ์หล่าน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 0.04 ส่วนในลา้นส่วน และใน
ปลาท่ีกินส่ิงมีชีวติขนาดเล็กเป็นอาหาร จะมีการสะสมของ DDT ในตวัปลามากถึง 2 ส่วนในลา้นส่วน และ
เม่ือถึงนกท่ีกินปลาเป็นอาหาร จะมี DDT สะสมในตวัไดม้ากถึง 25 ส่วนในลา้นส่วนทีเดียว  และแมว้า่นกจะ
มีการสะสม DDT ในตวัค่อนขา้งมาก แต่การสะสมน้ีอาจไม่ไดท้  าใหน้กตายลงทนัท่ี แต่ก็มีผลกระทบดา้น
อ่ืนๆ ได ้เช่น DDT ท่ีอยูใ่นตวันกจะท าใหเ้ปลือกไข่บางลง ส่งผลใหไ้ข่แตกขณะท่ีก าลงัฟักอยู ่ส่งผลให้
ประชากรของนกลดลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ 

การป้องกนัและเฝ้าระวงัในอาหารประมง 

ปัจจุบนัมีการควบคุม ปริมาณสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของผลิตภณัฑต่์างๆ ในหลายประเทศ  แต่

มาตรฐานส่วนใหญ่จะยงัไม่ครอบคลุมในอาหารทะเล เช่น มาตรฐานของสหภาพยโุรป ใหมี้การตรวจพบใน

อาหารสัตวไ์ด ้เกณฑท่ี์ใหพ้บไดต้ามตารางท่ี 1 ซ่ึงหน่วยงานของส่วนราชการเองก็มีความตะหนกัถึง

ผลกระทบท่ีอาจเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ท าใหบ้างหน่วยงานมีการตรวจติดตาม ในผลิตภณัฑท่ี์หน่วยงานนั้นๆ 

รับผดิชอบ ซ่ึงหากไม่มีมาตรการใดๆ มาควบคุม อาหารซ่ึงถือเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย 

อาจกลายเป็นยาพิษท่ียอ้นกลบัมาท าลายสุขภาพของเราก็ได ้ 
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ตารางที ่1 มาตรฐานในอาหารสัตวข์องสหภาพยโุรป (ท่ีมา : Official Journal No. L271, 30.9.2006, p.55) 
Undesirable 
substances 

 

Products intended 
for animal feed 

 

Maximum content 
in mg/kg of feeding stuffs 

referred to a moisture content of 12% 

Aldrin(1)  All feeding stuffs  
except: 
– fats and oils  
– feeding stuffs for fish  

0.01 

 

0.1 

0.02 
Dieldrin(1) 

DDT 
 (sum of DDT–, TDE– and DDE– 
isomers, expressed as DDT) 

All feeding stuffs  
except: 
– fats and oils  

0.05 

 

0.5 

Endrin  
(sum of endrin and of delta-
ketoiendrin,expressed as endrin) 

All feedingstuffs 
except: 
– fats and oils  

0.01 

 

0.05 

Heptachlor (sum of heptachlor 
and of heptachlorepoxide, 
expressed as heptachlor) 

All feeding stuffs  
except: 
– fats and oils  

0.01 

 

0.2 
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