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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการตกค้างของยาปฏิชีวนะนสินค้านำาเข้า 

กลุ่มสัตว์นำ้า ปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่ จากประเทศเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยมีปริมาณและมูลค่าการนำาเข้ามากที่สุด

พนัธุห์นึง่   ผูเ้พาะเลีย้งได้มกีารนำายาปฏชิวีนะมาใช้ในการเพาะเลีย้งมากขึน้เพือ่รกัษา,ป้องกนัโรคต่างๆอาจเกดิขึน้และ

เร่งการเจริญเติบโตจึงเป็นสาเหตุให้มียาตกค้าง โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

โดยนำามาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงยาปฏิชีวนะตกค้างในสินค้าในกลุ่มสินค้าตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่ามี

การตรวจพบความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะที่ตกค้างปริมาณต่างๆกัน ซึ่งผลที่ได้มีค่าการปนเปื้อนไม่เกินมาตรฐานที่

กำาหนดและมค่ีาทีค่่อนข้างตำา่เมือ่เทยีบกบัค่ามาตรฐาน จากกลุม่สนิค้าตวัอย่างได้มกีารตรวจพบผลรวมค่าความเข้ม

ข้นสูงสุดของการปนเปื้อนทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 292x10-4 mg/g  และหากบริโภคสัตว์นำ้าในกลุ่มตัวอย่างนี้ตลอดช่วง

ชีวิตของการบริโภค จะได้รับการสะสมจากการปนเปื้อนรวม เท่ากับ 0.00105 mg/kg bw./day ซึ่งไม่เกินปริมาณสาร

ทีร่่างกายสามารถรบัได้ต่อวนัซึง่มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 0.02mg/kg bw./day มค่ีาน้อยกว่าค่ามาตรฐานถงึเกอืบ 20 เท่า ถอืว่า

ยงัอยูใ่นเกณฑ์ปลอดภยักบัสขุภาพ แสดงว่าประมาณสารเคมทีีร่่างกายได้รบัไม่มากพอทีจ่ะก่อให้เกดิผลทางสขุภาพ

ในระยะสั้นได้ โดยปริมาณของคนที่จะเป็นโรคมะเร็งหากมีพฤติกรรมการบริโภคดังสมมติฐาน   จะพบว่ามีจำานวน 

1-2 คน ในจำานวนคน 1,000 คนที่อาจจะมีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้

คำาสำาคัญ : ปลาสวาย, ยาปฏิชีวนะ, ยาตกค้าง, การประเมินความเสี่ยง, การปนเปื้อน

Abstract

 Pangasius hypopthalmus Dory fish is one of important fishery industries in South east asia countries.  

Thailand has the highest value of imports from Vietnam. Antibiotics are used to prevent, treat disease and  

accelerated growth. The cause of the antibiotic residues in fish and risk assessment were studied. The fish samples 

collected in the study were found to contain many types of antibiotics of different quantities being about 292x10-

4 mg/g.   If the fish is consumed by period of assumptions, the total was 0.00105 mg/kg bw./day which does 

not exceed the amount that the body can be received per day with an average of 0.02 mg/kg bw./day. Since the 

residue contamination is 20 times less than the value of the safe standards, it is still safe to consume the Dory fish. 
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1. บทน า   

          ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเป็น  
อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ   
ไทยและประเทศในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะ  
ประเทศเวียดนาม เน่ืองจากด้วยภูมิศาสตร์ในกลุ่ม  
ประเทศอา เ ซียนมีความ  เ อ้ืออ านวยต่อการท า 
การเกษตรประเภทการประมง เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า จึง 
เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีความ แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม  
ประเภทน้ี   โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  
ในประเทศเวยีดนามจะเป็นการเล้ียงแบบฟาร์มเปิดเป็น 
ส่วนใหญ่ ดงันั้นน ้ าในแหล่งน ้ าตามธรรมชาติซ่ึงไดแ้ก่  
แม่น ้ าล าคลองจึงมีส่วนส าคัญในคุณภาพและสาร  
ตกคา้งในสตัวน์ ้ าดว้ย  ซ่ึงจากงานวจิยัต่างๆท่ีผา่นมาได ้
มีการตรวจพบปริมาณการปนเป้ือนของน ้ าในแม่น ้ าล า
คลองซ่ึงอาจปนเป้ือนเน่ือง  ส่วนหน่ึงน่าจะเกิดจาก 
การปนเป้ือนจากการใชย้าปฏิชีวนะ ในการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ า [12]  โดยส่วนใหญ่ชนิดท่ีตรวจพบเป็นชนิด 
ของยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในกระบวนการเพาะเล้ียงและ 
รักษาโรคในปริมาณต่างๆกันแต่ละชนิด ซ่ึงอยู่ใน
ระดับท่ีน่าสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
ระดบัการปนเป้ือน 
         เน่ืองดว้ยประเทศไทยมีการน าเขา้อาหารประเภท
สัตวน์ ้ า  ไดแ้ก่ ปลา  โดยเฉพาะจากประเทศเวียดนาม
มากถึง 88.65% ของปริมาณการน าเขา้ทั้งหมดจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียน รองลงมาไดแ้ก่ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศพม่า 5.10% และ 3.19% ตามล าดบั โดยชนิด
ของปลาท่ีน าเขา้จากประเทศเวียดนามมากท่ีสุดไดแ้ก่
ปลาแพนกาเซียส  ดอร์ร่ี  [1]  
การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) เป็น
กระบวนการหน่ึงท่ีองคก์ารอนามยัโลก หรือฮู (WHO) 
และโครงการมาตรฐานอาหาร WHO/FAO ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีก าหนดมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ
ก าหนดมาตรฐานโคเด็กซ์ (Codex) ไดเ้ลือกมาเป็น
วถีิทางท่ีใชใ้นการลดความเส่ียงจากอนัตรายทั้ง 3 ดา้น
คือ อนัตรายด้านกายภาพ ดา้นเคมี และดา้นชีวภาพท่ี
พบอยูใ่นอาหาร  อีกทั้งยงัเป็นวธีิการท่ีน ามาใช ้เพ่ือให้
ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ ประกอบการตัดสิน

กรณีเกิดขอ้พิพาททางการคา้สินคา้อาหารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความ ปลอดภยัของอาหารในระดบันานาประเทศ
ซ่ึงการประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเป็นพิษต่อสุขภาพ 
อนามยัของมนุษย ์[2] 
           ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงสนใจจะท าการวิเคราะห์
ความเส่ียงต่อสุขภาพจากการน าเขา้ปลาแพนกาเซียส 
ดอร์ร่ี  ท่ีน าเขา้จากประเทศเวียดนาม โดยใช้ข้อมูล
ต่างๆจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือถือไดม้าใชใ้น
การศึกษาถึงความเส่ียงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน  ฉะนั้นเพ่ือลด 
ความเส่ียงท่ีผู ้บริโภคจะมีความเส่ียงท่ีจะบริโภค
ผลิตภณัฑด์งักล่าวท่ีมีการปนเป้ือนหรือมีสารอนัตราย
ตกค้างก่อนท่ีจะน ามาแปรรูปและมีกระบวนการ
หลากหลายเ กินกว่าเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีจะเข้าไป
ตรวจสอบได้  ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จะช่วยให้ผูบ้ริโภค
ทราบถึงความปลอดภยัของปลาแพนกาเซียส ดอร์ร่ี  
จากประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้ งย ัง เป็นข้อมูล
สนับสนุนให้กับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไป 
 
2. วธีิการ 

         การศึกษาและวิ เคราะห์ความเ ส่ียงของการ
ปนเป้ือนยาปฏิชีวนะท่ีตกคา้ง  ในสินคา้ประเภทกลุ่ม
สตัวน์ ้ า ปลาแพนกาเซียส ดอร์ร่ี ท่ีน าเขา้มาในประเทศ 
          1. การสังเคราะห์เอกสารต่างๆ และงานวิจัยท่ี
เ ก่ี ยวข้องกับการปนเ ป้ือนยาปฏิ ชีวนะ  รวมถึง
ผลกระทบดา้นสุขภาพ ในสินคา้ประเภทกลุ่มสัตวน์ ้ า
ของประเทศไทย ท่ีน าเขา้จากประเทศเวยีดนาม โดยใช้
วธีิการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) 
        2. การสงัเคราะห์ประเด็นสาเหตุของการปนเป้ือน
ยาปฏิชีวนะท่ีตกคา้ง ในสินคา้ประเภทกลุ่มสตัวน์ ้ าของ
ประเทศไทย จากผูรู้้ (Key Informant) ในวงกวา้ง 
            3. การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ความ
เส่ียงของการปนเป้ือนยาปฏิชีวนะท่ีตกคา้ง ในสินคา้
ประเภทกลุ่มสัตว์น ้ าของประเทศไทย ปลาแพนกา
เซียส ดอร์ร่ี ท่ีน าเขา้จากประเทศเวยีดนาม 
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การประเมินความเส่ียงตามหลกัการของ Codex  จะ
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การช้ีให้เห็นอนัตราย (Hazard Identification) เป็น
การประเมินเพ่ือให้ทราบวา่อาหารหรือส่วนผสมท่ีใช้
ในอาหารมีความเป็นพิษหรืออนัตรายมากนอ้ยเพียงใด 
หรือมีความเป็นไปได้ว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุษย์และ ส่ิง มี ชีวิต อ่ืน  ๆ  รวมทั้ ง
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย ในการช้ีใหเ้ห็นอนัตรายน้ีตอ้งมีขอ้มูล
การศึกษาการระบาดวิทยาและข้อมูลการศึกษาใน
สตัวท์ดลอง      
2 .  ก า ร แ ส ด ง ลั ก ษณ ะ ข อ ง อัน ต ร า ย  (Hazard 
Characterization) ศึกษาความเป็นพิษในสัตวท์ดลอง
แลว้น าขอ้มูลดงักล่าวมาประเมินความเส่ียงอนัตรายใน
สภาพการบริโภคหรือการใช้ของคน โดยทั่วไป
สามารถน าค่า ADI (Acceptable Daily Intake) มาใช้
ในการประเมินความเส่ียงได ้  
3. การประเมินการสมัผสั (Exposure Assessment) เป็น
การประเมินความสมัพนัธ์จากการสัมผสักบัขนาดของ
สารท่ีท าให้เกิดอันตรายในอาหาร และขนาดของ
สารพิษท่ีบริโภคหรือเขา้ไปในร่างกายมีความสัมพนัธ์
กบัการเป็นพิษของสารนั้น ขั้นตอนน้ีจะมีความส าคญั
มากในการประเมินความเส่ียงการเป็นพิษ   
4 .  ก า ร แ ส ด ง ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เ ส่ี ย ง  ( Risk 
Characterization) ขั้นตอนน้ีจะน าข้อมูลท่ีได้จาก
ขั้นตอนท่ี 1, 2 และ 3 มาเช่ือมโยงเพื่อประเมินความ
รุนแรงหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดพิษจากสารท่ี
ก่อใหเ้กิดอนัตรายในอาหาร [3] 
 
3. ผลการวจิยั 

         ประเทศไทยมีอัตราการน าเข้าปลาสวายจาก
ประเทศเวียดนามในปริมาณมากเม่ือเทียบกบัปลาน ้ า
จืดชนิดอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญ ปริมาณการน าเข้าท่ี
ส ารวจไดมี้มากถึง 88.1% ของปริมาณการน าเขา้ปลา
น ้ าจืดทั้งหมดเม่ือเทียบในเวลาเดียวกนั ในรูปท่ี 1 และ 
ในรูปท่ี 2 แสดงอัตราการเ พ่ิมข้ึนและลดลงของ

ปริมาณการน าเข้าปลาสวายในปีท่ีผ่านมาตั้ งแต่ปี 
2553-2557 ท่ีส าคญัท่ีสุดคือมีการน าเขา้จากประเทศ
เวยีดนามทั้งส้ิน 99.5% ของปริมาณการน าเขา้ทั้งหมด
จากประเทศต่ างๆด้วยปริมาณการน า เข้า สูง ถึง 
33.483.53 ตนั และมีมูลค่าการน าเขา้ 2,529.63 ลา้น
บาท  [1] 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 ปริมาณการน าเขา้แยกตามชนิดของปลาน ้ าจืด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ปริมาณการน าเขา้ปลาสวายในแต่ละปี 
           การประเมนิความเส่ียง Risk Assessment 
           โดยทั่วไปการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์นั้ นมี
วตัถุประสงค์หลกั 3 ประการ คือ  เพื่อการรักษาโรค,  
เพ่ือการป้องกนัโรคและเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต  การ

 
การประเมินความเส่ียงตามหลกัการของ Codex  จะ
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การช้ีให้เห็นอนัตราย (Hazard Identification) เป็น
การประเมินเพ่ือให้ทราบวา่อาหารหรือส่วนผสมท่ีใช้
ในอาหารมีความเป็นพิษหรืออนัตรายมากนอ้ยเพียงใด 
หรือมีความเป็นไปได้ว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุษย์และ ส่ิง มี ชีวิต อ่ืน  ๆ  รวมทั้ ง
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย ในการช้ีใหเ้ห็นอนัตรายน้ีตอ้งมีขอ้มูล
การศึกษาการระบาดวิทยาและข้อมูลการศึกษาใน
สตัวท์ดลอง      
2 .  ก า ร แ ส ด ง ลั ก ษณ ะ ข อ ง อัน ต ร า ย  (Hazard 
Characterization) ศึกษาความเป็นพิษในสัตวท์ดลอง
แลว้น าขอ้มูลดงักล่าวมาประเมินความเส่ียงอนัตรายใน
สภาพการบริโภคหรือการใช้ของคน โดยทั่วไป
สามารถน าค่า ADI (Acceptable Daily Intake) มาใช้
ในการประเมินความเส่ียงได ้  
3. การประเมินการสมัผสั (Exposure Assessment) เป็น
การประเมินความสมัพนัธ์จากการสัมผสักบัขนาดของ
สารท่ีท าให้เกิดอันตรายในอาหาร และขนาดของ
สารพิษท่ีบริโภคหรือเขา้ไปในร่างกายมีความสัมพนัธ์
กบัการเป็นพิษของสารนั้น ขั้นตอนน้ีจะมีความส าคญั
มากในการประเมินความเส่ียงการเป็นพิษ   
4 .  ก า ร แ ส ด ง ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เ ส่ี ย ง  ( Risk 
Characterization) ขั้นตอนน้ีจะน าข้อมูลท่ีได้จาก
ขั้นตอนท่ี 1, 2 และ 3 มาเช่ือมโยงเพื่อประเมินความ
รุนแรงหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดพิษจากสารท่ี
ก่อใหเ้กิดอนัตรายในอาหาร [3] 
 
3. ผลการวจิยั 

         ประเทศไทยมีอัตราการน าเข้าปลาสวายจาก
ประเทศเวียดนามในปริมาณมากเม่ือเทียบกบัปลาน ้ า
จืดชนิดอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญ ปริมาณการน าเข้าท่ี
ส ารวจไดมี้มากถึง 88.1% ของปริมาณการน าเขา้ปลา
น ้ าจืดทั้งหมดเม่ือเทียบในเวลาเดียวกนั ในรูปท่ี 1 และ 
ในรูปท่ี 2 แสดงอัตราการเ พ่ิมข้ึนและลดลงของ

ปริมาณการน าเข้าปลาสวายในปีท่ีผ่านมาตั้ งแต่ปี 
2553-2557 ท่ีส าคญัท่ีสุดคือมีการน าเขา้จากประเทศ
เวยีดนามทั้งส้ิน 99.5% ของปริมาณการน าเขา้ทั้งหมด
จากประเทศต่ างๆด้วยปริมาณการน า เข้า สูง ถึง 
33.483.53 ตนั และมีมูลค่าการน าเขา้ 2,529.63 ลา้น
บาท  [1] 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 ปริมาณการน าเขา้แยกตามชนิดของปลาน ้ าจืด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ปริมาณการน าเขา้ปลาสวายในแต่ละปี 
           การประเมนิความเส่ียง Risk Assessment 
           โดยทั่วไปการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์นั้ นมี
วตัถุประสงค์หลกั 3 ประการ คือ  เพื่อการรักษาโรค,  
เพ่ือการป้องกนัโรคและเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต  การ
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ใชย้าปฏิชีวนะเพ่ือการป้องกนัการเกิดโรคนั้นจะใชย้า
ขณะท่ีสัตวอ์่อนแอมีโอกาสติดเช้ือและเกิดโรคไดง่้าย 
เช่น สัตวอ์ยู่ในระหว่างการขนยา้ยการเล้ียงสัตวอ์ย่าง
แออดัไม่ถูกสุขลกัษณะ ท าใหส้ตัวเ์กิดความเครียดและ
อ่อนแอตามมา  การให้ยาในลกัษณะป้องกนัน้ีจะให้ยา
แก่สัตวท์ั้ งฝูงโดยการผสมในน ้ าหรือในอาหารท่ีให้
สัตวกิ์น ส่วนการใช้เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตนั้นส่วน
ใหญ่จะผสมในอาหาร (Feed Additive) แต่ใช้ยา
ปฏิชีวนะในขนาดต่างๆ และให้ยาแก่สัตวเ์ป็นระยะ
เวลานานๆ ซ่ึงจะช่วยให้สัตวมี์การเจริญเติบโตเร็วข้ึน
และน ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน การท่ียาปฏิชีวนะสามารถช่วย
เร่งการเจริญเติบโตนั้ นเพราะสารอาหารท่ีจะถูก
น าไปใช้ต่อสู้กับโรค หรือในกระบวนการสร้างภูมิ
ตา้นทานของสัตวน์ั้นถูกตอ้งการลดลง อาหารท่ีไดรั้บ
ถูกน าไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโตมากข้ึน แต่ในทาง
กลับกันยาปฏิชีวนะเหล่านั้ นก็จะถูกสะสมและถูก
ถ่ายทอดมายงัผู ้บริโภคโดยตรงซ่ึงมีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสุขอนามยัของผูบ้ริโภคเช่นกนั โดยจาก
งานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่ามีการใช้ยา 19/26 ในฟาร์ม
ขนาดเลก็ และ 4/10ในฟาร์มขนาดใหญ่ตามล าดบั [11] 
           1. การระบุส่ิงคุกคาม  (Hazard Identification) 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข [4] ไดมี้การก าหนด
ประเภทของยาปฏิชีวนะ ท่ีมีความส าคัญในการ
ประเมินความเส่ียง ไดส้องประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 3 อตัราการใชส้ารเคมีในฟาร์มแต่ละประเทศ [9] 
 

1.1 ประเภทยาปฏิชีวนะท่ีไม่อนุญาตให้ใช ้
ไดแ้ก่ Nitrofurans (Metabolites), Chloramphenicol, 
Malachite green, Leuco-Malachiegreen 
 1.2 ประเภทยาปฏิชีวนะท่ีอนุญาตให้ใช้ได้ 
ไดแ้ก่ Amoxiciline, Tetracycline, Sulphonamide  และ 
Fluoroquinolone 
และจากการคน้ควา้และศึกษาในกลุ่มสินคา้ตวัอยา่งใน
ประเทศเวียดนามได้ท าการสุ่มตัวอย่างและน ามา
ตรวจสอบหาปริมาณยาปฏิชีวนะท่ีตกคา้งดว้ยวิธี LC-
MS โดยพบปริมาณและชนิดของสารตกค้างดงัแสดง
รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
          2. การแสดงลักษณะของอันตราย (Hazard 
Characterization) 

 2.1 การ เ กิด พิษแบบเ ฉี ยบพลัน  (Acute 
Toxicity) เกิดอาการภายหลงัไดรั้บสาร เพียงคร้ังเดียว 
หรือหลายคร้ังภายใน 24 ชม.  

 2.2 ก า ร เ กิ ด พิ ษ แ บ บ เ ร้ื อ รั ง  ( Chronic 
Toxicity)  รับทีละน้อยแต่นานปี กลุ่มเป้าหมาย เช่น 
อวยัวะผิดปกติ จนถึงลม้เหลว บางตวัเป็นสารก่อมะเร็ง
เกิดอาการภายหลงัไดรั้บสาร ปริมาณน้อยๆติดต่อกนั
มากกวา่ 3 เดือน อาจมีผลก่อใหเ้กิดโรคต่างๆได ้ 
      2.1.1  การเกิดโรคอ่ืนท่ีไม่ใช่โรคมะเร็ง 
(จากการกิน)  Non Cancer Endpoint  หลกัการมีค่าท่ี
ยอมใหรั้บได ้ Threshold   Reference Dose (RfDo) 
 
 
 
 
 
 
      รูปท่ี 4 ค่าความเส่ียงจากปริมาณยาปฏิชีวนะ [10] 
 
จากรูปท่ี 4 แสดงค่าความเส่ียงของการใชย้าปฏิชีวนะ 
ซ่ึงจากรูปจะค่าความเส่ียงของยาแต่ละชนิดในปลา
แพนกาเซียส ดอร่ี จากประเทศเวยีดนาม 
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ตารางท่ี 1  ปริมาณการปนเป้ือนท่ีตรวจพบ [5]  
 

 
หมายถึง ปริมาณสารเคมีท่ีมนุษย์สามารถรับเข้าสู่
ร่างกายได้ทุกวนั โดยไม่ท าให้เกิดความผิดปกติใดๆ 
ต่อสุขภาพอนามยั              

              2.2.2  การเกิดมะเร็ง (จากการกิน) Cancer 
Endpoint หลักการ ไม่มีค่า ท่ียอมให้รับได้ No 
Threshold   CPSo หมายถึง Slope Factor 
(Carcinogenic Potency Slope) ค่าท่ีไดจ้ากตารางท่ี 2 
เป็นค่า Reference Dose และ Carcinogenic Potency 
Slope ท่ีได้จากการทดลอง และก าหนดเป็นค่า
มาตรฐานเพ่ือใชใ้นขั้นตอนของการประเมินความเส่ียง
ปริมาณการสมัผสัของยาแต่ละชนิดในขั้นตอนต่อไป 

3. การประเมนิการสัมผสั (Exposure Assessment) 
ในส่วนของงานวิจัยน้ีจะมุ่งเน้นไปท่ีการบริโภค

ปลาสวายท่ีน าเขา้จากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอาศยั
สถิติการบริโภคอาหารประเภทปลาของคนไทยเป็น
หลัก เ น่ืองจากเป็นกลุ่มของผู ้ท่ีได้รับความเ ส่ียง
โดยตรงกับสารปนเป้ือนท่ีตกค้างในตัวสัตว์ ซ่ึง
ปริมาณการบริโภคแยกตามชนิดและปริมาณของคน
ไทยแสดงดงัตารางท่ี 3 ซ่ึงค่า CDI (Chronic Daily 
Intake หรือ Lifetime Average Daily Dose; LADD)   
คือ ค่าเฉล่ียของปริมาณสารท่ีได้รับในแต่ละวนั มี
หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม/น ้ าหนักตวั/วนั  โดย         
ในปี 2012 มีมะเร็งรายใหม่เกิดข้ึนทั่วโลกประมาณ 
14,100,000 ราย (ไม่รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนงัอ่ืนท่ีไม่ 

         
 

 
ไม่ใช่เน้ืองอก) มันท าให้เกิดการเสียชีวิต 8,200,000 
รายหรือ 14.6% ของการเสียชีวิตของมนุษยท์ั้ งหมด 
ชนิดท่ีพบบ่อยท่ีสุดของโรคมะเร็ง ในเพศชายเป็น
มะเร็งปอด, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งล าไส้ใหญ่, 
และมะเร็งกระเพาะอาหาร ในเพศหญิงชนิดท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือมะเร็งเตา้นม, มะเร็งล าไส้ใหญ่, มะเร็งปอด, 
และมะเร็งปากมดลูก จากรูปท่ี 5 จะพบวา่สาเหตุท่ีท า
ใหค้นไทยเกิดโรคมะเร็งจะประกอบดว้ยการปนเป้ือน
สารพิษในอาหารและการได้รับการสัมผัสจากยา
ปฏิชีวนะและสารเคมีรวมกันถึง 66% ซ่ึงจัดว่าเป็น
สาเหตุส าคญัและควรตระหนักถึงผลกระทบท่ีท าให้
เกิดโรคร้าย [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งของคนไทย 

ชนิดของยาปฏิชีวนะ  รหัส ความเข้มข้น Cfish x 10-6 (mg/gfish)  
Sulfamethoxazole SMZ 245 

Sulfadiazine SDZ 12 
Sulfameter SMD 12 

Sulfamethazine SDD 7 

Enrofloxacin ENR 11 
Trimethoprim TMP 5 

รวม  292 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่า RfDo และ CPSo [7] 

 

ตารางท่ี 3 ปริมาณการบริโภคปลาของคนไทย [8] 

 

 

  

 

ล าดบั ชนิดของยาปฏิชีวนะ Reference Dose 
mg/kg bw./day 

Carcinogenic Potency Slope 
(mg/kg bw./day)-1 

1 กลุ่มท่ีไม่อนุญาตใหไ้ชใ้นการเพาะเล้ียง 
Nitrofurans 
Chloramphenicol 
Malachite Green 

0.0001 
0.0001 
0.0001 

 

3.5 
3.5 
3.5 

 
2 กลุ่มท่ีอนุญาตใหไ้ชใ้นการเพาะเล้ียง 

Tetracycline 
Sulphonamide 

0.02 
0.02 
0.02 

1.2 
1.2 
1.2 

ล าดบั ชนิดของปลา ปริมาณการบริโภค (กก./คน/ปี) 
โดยเฉลีย่ ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่95% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ปลาสวาย 
ปลานิล  

ปลาช่อน 
ปลาดุก 

ปลาสลิด 
ปลาตะเพียน 

ปลาไน 
ปลาบู่ 

30 
20 
15 
15 
8 
5 
3 
3 
1 9 อ่ืนๆ 
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การประเมินปริมาณการได้รับสารตกค้างเข้าไปใน
ร่างกายจากการบริโภคปลาสวาย ค านวณได ้ดงัสมการ
ต่อไปน้ี     
 
ปริมาณการไดรั้บสาร                                               (1) 
 
C  หมายถึง ความเขม้ขน้ของยาปฏิชีวนะ mg/kg   
IR  หมายถึง ปริมาณการบริโภค kg/meal 
EF หมายถึง ความถ่ีในการบริโภค meals/year            
ED หมายถึง ระยะเวลาในการสะสม years 
BW หมายถึง น ้ าหนกัตวั kg                                          
AT หมายถึง อายเุฉล่ีย days 
จากขอ้มูลขา้งตน้ ปริมาณการปนเป้ือน C รวมมีค่า
เท่ากบั 292 x 10-3 mg/kg    IR (ต่อปี บริโภค 30 กก./
คน/ปี สมมติให้ 1 ปี ทาน 365 ม้ือ) ดังนั้น IR มีค่า
เท่ากบั 0.324 kg/meal   EF มีค่าเท่ากบั 365 meals/year  
ED ท่ีท าการวิจยัท่ีเหมาะสมคิดท่ีระยะเวลา 40 years    
BW น ้ าหนกัตวัเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 60 kg  AT อายเุฉล่ีย
โดยปกติมีค่าเท่ากบั 60 years หรือเท่ากบั  21,900 days  
ดังนั้ นจากสมการ (1) สามารถค านวณค่าเฉล่ียของ
ปริมาณการไดรั้บสารในแต่ละวนั มีค่าเท่ากบั 0.00105 
mg/ kg bw./day เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่าความ
ปลอดภยัท่ีเป็นมาตรฐานตามตารางท่ี 3 จะถือว่าน้อย
กวา่ค่า RfDo ในชนิดของยาท่ีอนุญาตให้มีการน ามาใช้
ในการเพาะเล้ียงได ้ซ่ึงค่าท่ีปลอดภยัอยู่ท่ี 0.02 mg/g 
อยู่มาก จึงถือว่าสินคา้ในกลุ่มตวัอย่างยงัอยู่ในเกณฑ์
ปลอดภยั 
             4.ก า ร แ ส ด ง ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เ ส่ี ย ง  ( Risk 
Characterization) 
 1.สารท่ีไม่ใช่สารก่อมะเร็ง 
 ความเส่ียงของสารท่ีไม่ใช่สารก่อมะเร็ง
สามารถอธิบายไดโ้ดยค่า HQ ซ่ึงค านวณไดจ้าก HQ = 
CDI / RfD  ถา้ค่า HQ นอ้ยกวา่หรือใกลเ้คียง 1 หรือ 
CDI < RfD  แสดงว่า ปริมาณปัจจยัเส่ียงท่ีร่างกาย
ได้รับนั้ น ไม่มากพอท่ีจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อ
ร่างกายได ้ ในทางกลบักนั ถา้ค่า  HQ  มากกวา่ 1 หรือ 

CDI > RfD แสดงวา่ ปริมาณปัจจยัเส่ียงท่ีร่างกายไดรั้บ
นั้ น เ กินค่ามาตรฐาน หรือถือว่าอยู่ในระดับท่ีไม่
ปลอดภยัต่อสุขภาพ   HQ = Hazard Quotient และค่า 
CDI = Chronic Daily Intake: mg/kg bw./day 
 2. สารท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง 
 ค านวณความเส่ียงในการก่อให้เกิดมะเร็งใน
ตลอดช่วงชีวิต (Lifetime cancer risk) จากการไดรั้บ
สารก่อมะเร็งไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี   ความเส่ียงการเกิด
มะเร็ง Cancer Risk = CDI x CPSo  CDI หมายถึง 
Chronic Daily Intake  และ CPSo หมายถึง Slope 
Factor (Carcinogenic Potency Slope)  ในงานวิจยัน้ี
โดยส่วนใหญ่ยาปฏิชีวนะท่ีน ามาใช้ในกระบวนการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและเกิดการตกคา้ง ซ่ึงยาแต่ละชนิด
ทั้งหมดมีผลขา้งเคียงท่ีจะเป็นสาเหตุของการเกิดความ
เส่ียงท่ีจะท าใหเ้ป็นโรคมะเร็งทั้งส้ิน ดงันั้นในงานวิจยั
จะน าเสนอความเส่ียงในส่วนของสารท่ีก่อให้เกิด
มะเร็งเน่ืองจากมีปริมาณสารของยาชนิดต่างๆใน
ปริมาณๆหน่ึงจากกลุ่มตวัอยา่งสินคา้ท่ีน าทดสอบหาก
เกิดการถ่ายทอดและสะสมในร่างกายในปริมาณและ
ระยะเวลาๆหน่ึงแลว้ มีผลท าให้เกิดความเส่ียงต่อการ
เป็นโรคมะเร็งได้ จากขอ้มูลขา้งตน้จากขั้นตอนการ
ประเมินความเส่ียง 1, 2 และ 3 สามารถน าผลการวิจยั
มาประมวลผลหาความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดโรคมะเร็ง
ไดด้งัน้ี 
 
             Cancer Risk                 (2) 
 
CDI   = 0.00105 mg/kg bw./day ไดจ้ากสมการ (1) 
CPSo =  1.2  (mg/kg bw./day)-1  ค่าจากตารางท่ี 2 
ดงันั้น Cancer Risk = 0.00105 x 1.2 = 1.26x10-3  
จ า ก ผ ล ท่ี ไ ด้น า ม า ป ร ะ เ มิ น อัต ร า ค ว า ม เ ส่ี ย ง 
โดยประมาณการวา่ คนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคเช่นน้ี
จะมีโอกาส การเ กิดมะเร็ง 1 ถึง2 คนในจ านวน
ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมตามสมมติฐานขา้งตน้ทั้งหมด 
1,000 คน   จากการใชย้าปฏิชีวนะในการเพาะเล้ียง
สัตวน์ั้น ก่อให้เกิดการตกคา้งของยาในเน้ือสัตวแ์ละ
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ผลิตภณัฑส์ตัวโ์ดยเฉพาะการใชย้าในอุตสาหกรรมการ
ประมง  สามารถก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคท่ีเกิด
จากการถ่ายทอดทางห่วงโซ่อาหารและเกิดการสะสม
ในร่างกายมนุษย ์ซ่ึงลว้นแลว้แต่ก่อนใหเ้กิดผลกระทบ
ในดา้นสุขภาพโดยตรง ไดแ้ก่ เกิดอาการขา้งเคียงของ
ยา เกิดการแพย้า เกิดเช้ือด้ือยาตลอดจนอาจก่อให้เกิด
โรคมะเร็ง และมีอัตราการเสียชีวิตของมนุษย์เป็น
อนัดบัตน้ๆ 
 
4. สรุป 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าผลท่ีไดม้าท า
การประเมินความเส่ียงในดา้นสุขภาพของปริมาณการ
ปนเป้ือนในกลุ่มของสินค้าตวัอย่างท่ีผูว้ิจัยได้ศึกษา
คน้ควา้พบว่ามีความเขม้ขน้ของยาปฏิชีวนะท่ีตกคา้ง
แต่ละชนิดในปริมาณการตกคา้งปริมาณต่างๆกนัในแต่
ละชนิด ซ่ึงผลท่ีไดมี้ค่าการปนเป้ือนไม่เกินมาตรฐาน
อาหารท่ีก าหนดและมีค่าท่ีค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัค่า
มาตรฐานแต่อย่างไรก็ตามการบริโภคสัตว์น ้ า ท่ี
ปนเป้ือนและตกคา้งของยาปฏิชีวนะอาจก่อให้เกิดผล
อนัไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพไดโ้ดยข้ึนอยู่กบัปริมาณ
และความถ่ีของการบริโภคอาหาร  เ น่ืองจากการ
ปนเป้ือนของยาปฏิชีวนะในสัตวน์ ้ าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ส าคัญท่ีท าให้เกิดการสะสมและอาจก่อให้เกิดโรค
ประกอบกบัสาเหตุหรือปัจจยัอ่ืนๆ ดงันั้นจึงควรมีการ
เฝ้าระวงัการปนเป้ือนแบบสะสมของยาปฏิชีวนะใน
สินคา้ประเภทน้ีรวมไปถึงสินคา้ทางการประมงอ่ืนๆ
ดว้ยอยู่เสมอเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อความปลอดภยั
ในห่วงโซ่อาหารต่อไป 

5. กติตกิรรมประกาศ

การศึกษาคน้ควา้ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ผูว้จิยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูซ่ึ้ง
ให้การสนับสนุนทางดา้นการศึกษาท่ีคอยสนับสนุน
และเป็นก าลงัใจในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาลงได ้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุก
ท่านท่ีอ านวยความสะดวกในการจดัท าการคน้ควา้และ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมิได้กล่าวนามในขา้งตน้ท่ีให้
การช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้ได้
ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการให้ข้อมูล ท่ี
เก่ียวข้องกับการค้นควา้อิสระอันเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการคน้ควา้อิสระ
ฉบบัน้ีจะเป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจได้
เป็นอยา่งดี จึงขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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