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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการตกค้างของยาปฏิชีวนะนสินค้าน�ำเข้า
กลุ่มสัตว์น�้ำ ปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่ จากประเทศเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยมีปริมาณและมูลค่าการน�ำเข้ามากที่สุด
พันธุห์ นึง่ ผูเ้ พาะเลีย้ งได้มกี ารน�ำยาปฏิชวี นะมาใช้ในการเพาะเลีย้ งมากขึน้ เพือ่ รักษา,ป้องกันโรคต่างๆอาจเกิดขึน้ และ
เร่งการเจริญเติบโตจึงเป็นสาเหตุให้มียาตกค้าง โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยน�ำมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงยาปฏิชีวนะตกค้างในสินค้าในกลุ่มสินค้าตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่ามี
การตรวจพบความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะที่ตกค้างปริมาณต่างๆกัน ซึ่งผลที่ได้มีค่าการปนเปื้อนไม่เกินมาตรฐานที่
ก�ำหนดและมีคา่ ทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ เมือ่ เทียบกับค่ามาตรฐาน จากกลุม่ สินค้าตัวอย่างได้มกี ารตรวจพบผลรวมค่าความเข้ม
ข้นสูงสุดของการปนเปื้อนทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 292x10-4 mg/g และหากบริโภคสัตว์น�้ำในกลุ่มตัวอย่างนี้ตลอดช่วง
ชีวิตของการบริโภค จะได้รับการสะสมจากการปนเปื้อนรวม เท่ากับ 0.00105 mg/kg bw./day ซึ่งไม่เกินปริมาณสาร
ทีร่ า่ งกายสามารถรับได้ตอ่ วันซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.02mg/kg bw./day มีคา่ น้อยกว่าค่ามาตรฐานถึงเกือบ 20 เท่า ถือว่า
ยังอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัยกับสุขภาพ แสดงว่าประมาณสารเคมีทรี่ า่ งกายได้รบั ไม่มากพอทีจ่ ะก่อให้เกิดผลทางสุขภาพ
ในระยะสั้นได้ โดยปริมาณของคนที่จะเป็นโรคมะเร็งหากมีพฤติกรรมการบริโภคดังสมมติฐาน จะพบว่ามีจ�ำนวน
1-2 คน ในจ�ำนวนคน 1,000 คนที่อาจจะมีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้
ค�ำส�ำคัญ : 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 292x104 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.
Keywords : Pangasius, Antibiotics, Residues, Risk Assessment, Contamination
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1. บทนา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและประเทศในประชาคมอาเซี ย นโดยเฉพาะ
ประเทศเวีย ดนาม เนื่ อ งจากด้ว ยภู มิ ศ าสตร์ ใ นกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยนมี ค วาม เอื้ ออ านวยต่ อ การท า
การเกษตรประเภทการประมง เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า จึ ง
เป็ นกลุ่มประเทศที่มีความ แข็งแกร่ งในอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า
ในประเทศเวียดนามจะเป็ นการเลี้ยงแบบฟาร์มเปิ ดเป็ น
ส่วนใหญ่ ดังนั้นน้ าในแหล่งน้ าตามธรรมชาติซ่ ึ งได้แก่
แม่ น้ าล าคลองจึ ง มี ส่ ว นส าคัญ ในคุ ณ ภาพและสาร
ตกค้างในสัตว์น้ าด้วย ซึ่งจากงานวิจยั ต่างๆที่ผา่ นมาได้
มีการตรวจพบปริ มาณการปนเปื้ อนของน้ าในแม่น้ าลา
คลองซึ่ งอาจปนเปื้ อนเนื่ อง ส่ วนหนึ่ งน่ าจะเกิ ดจาก
การปนเปื้ อนจากการใช้ยาปฏิ ชีวนะ ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า [12] โดยส่ วนใหญ่ชนิ ดที่ ตรวจพบเป็ นชนิ ด
ของยาปฏิ ชี ว นะที่ ใ ช้ใ นกระบวนการเพาะเลี้ ย งและ
รั ก ษาโรคในปริ ม าณต่ า งๆกัน แต่ ล ะชนิ ด ซึ่ งอยู่ใ น
ระดับ ที่ น่ า สนใจและตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของ
ระดับการปนเปื้ อน
เนื่องด้วยประเทศไทยมีการนาเข้าอาหารประเภท
สัตว์น้ า ได้แก่ ปลา โดยเฉพาะจากประเทศเวียดนาม
มากถึง 88.65% ของปริ มาณการนาเข้าทั้งหมดจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียน รองลงมาได้แก่ประเทศมาเลเซี ย และ
ประเทศพม่า 5.10% และ 3.19% ตามลาดับ โดยชนิ ด
ของปลาที่นาเข้าจากประเทศเวียดนามมากที่ สุดได้แก่
ปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่ [1]
การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk assessment) เป็ น
กระบวนการหนึ่งที่องค์การอนามัยโลก หรื อฮู (WHO)
และโครงการมาตรฐานอาหาร WHO/FAO ซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานที่กาหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
กาหนดมาตรฐานโคเด็กซ์ (Codex) ได้เลื อกมาเป็ น
วิถีทางที่ใช้ในการลดความเสี่ ยงจากอันตรายทั้ง 3 ด้าน
คือ อันตรายด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชี วภาพที่
พบอยูใ่ นอาหาร อีกทั้งยังเป็ นวิธีการที่นามาใช้ เพื่อให้
ได้ข ้อ มู ล ทางวิท ยาศาสตร์ ที่ ใ ช้ ประกอบการตัด สิ น
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กรณี เกิ ดข้อพิพาททางการค้าสิ นค้าอาหารที่ เกี่ ยวข้อง
กับความ ปลอดภัยของอาหารในระดับนานาประเทศ
ซึ่ งการประเมิ น ความเสี่ ย ง หมายถึ ง กระบวนการ
ประเมิ น โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเป็ นพิ ษ ต่ อ สุ ข ภาพ
อนามัยของมนุษย์ [2]
ดัง นั้น งานวิ จัย นี้ จึ ง สนใจจะท าการวิ เ คราะห์
ความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพจากการนาเข้าปลาแพนกาเซี ยส
ดอร์ รี่ ที่ น าเข้าจากประเทศเวีย ดนาม โดยใช้ข ้อ มู ล
ต่างๆจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องและเชื่อถือได้มาใช้ใน
การศึกษาถึงความเสี่ ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้นเพื่อลด
ความเสี่ ย งที่ ผู ้บ ริ โภคจะมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวที่มีการปนเปื้ อนหรื อมีสารอันตราย
ตกค้า งก่ อ นที่ จ ะน ามาแปรรู ป และมี ก ระบวนการ
หลากหลายเกิ น กว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ที่ จ ะเข้า ไป
ตรวจสอบได้ ดัง นั้น ข้อ มูล ที่ ได้จ ะช่ ว ยให้ผูบ้ ริ โ ภค
ทราบถึ งความปลอดภัยของปลาแพนกาเซี ยส ดอร์ รี่
จากประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น อี ก ทั้ งยัง เป็ นข้อ มู ล
สนับ สนุ น ให้ กับ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ต่อไป
2. วิธีการ
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งของการ
ปนเปื้ อนยาปฏิ ชีวนะที่ตกค้าง ในสิ นค้าประเภทกลุ่ม
สัตว์น้ า ปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่ ที่นาเข้ามาในประเทศ
1. การสังเคราะห์ เอกสารต่างๆ และงานวิจัย ที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บ การปนเปื้ อนยาปฏิ ชี วนะ รวมถึ ง
ผลกระทบด้านสุ ขภาพ ในสิ นค้าประเภทกลุ่มสัตว์น้ า
ของประเทศไทย ที่นาเข้าจากประเทศเวียดนาม โดยใช้
วิธีการวิจยั เอกสาร (Documentary Research)
2. การสังเคราะห์ประเด็นสาเหตุของการปนเปื้ อน
ยาปฏิชีวนะที่ตกค้าง ในสิ นค้าประเภทกลุ่มสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย จากผูร้ ู ้ (Key Informant) ในวงกว้าง
3. การศึ กษาและวิเ คราะห์ สถานการณ์ ค วาม
เสี่ ยงของการปนเปื้ อนยาปฏิ ชีวนะที่ ตกค้าง ในสิ นค้า
ประเภทกลุ่ ม สัต ว์น้ า ของประเทศไทย ปลาแพนกา
เซียส ดอร์รี่ ที่นาเข้าจากประเทศเวียดนาม
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นธ์จากการสั
สกับขนาดของ
การประเมิ
นความสั
มพันธ์มจพัากการสั
มผัสกัมบผัขนาดของ
ด อัน ตรายในอาหาร
และขนาดของ รู ปที่ 1 ปริ มาณการนาเข้าแยกตามชนิดของปลาน้ าจืด
สารทีสารที
่ ท าให้่ ทเ กิาให้
ด อัเนกิตรายในอาหาร
และขนาดของ
รู ปที่ 1 ปริ มาณการนาเข้าแยกตามชนิดของปลาน้ าจืด
่บริ โภคหรื
อเข้าไปในร่
างกายมี
ความสั
สารพิสารพิ
ษที่บริษโทีภคหรื
อเข้าไปในร่
างกายมี
ความสั
มพันธ์มพันธ์
กับการเป็
นพิษของสารนั
น ขั้นตอนนี
ะมีความส
กับการเป็
นพิษของสารนั
าคัญ าคัญ
้ จะมีค้ จวามส
้ น ขั้น้ ตอนนี
มากในการประเมิ
นความเสี
่ ยงการเป็
มากในการประเมิ
นความเสี
่ ยงการเป็
นพิษ นพิษ
ง ( Risk
4 . ก4า. ร กแ าสรดแงสลัดกงษลัณก ะษคณวะาคมวเ สีา ่ มย เงสี่ (ย Risk
Characterization)ขัน ตอนนี
ขัน ตอนนี้ จะน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
Characterization)
้ ้ ้ จะน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
ขั้นตอนที
่ อมโยงเพื
่อประเมิ
นความ
ขั้นตอนที
่ 1, 2่ 1,และ2 3และ
มาเชื3 ่ อมาเชื
มโยงเพื
่อประเมิ
นความ
รุ น แรงหรื
อความเป็
นไปได้
พิ ษ จากสารที
รุ น แรงหรื
อความเป็
นไปได้
ที่ จ ะเกิที่ จดะเกิ
พิ ษ ดจากสารที
่ ่
ดอันตรายในอาหาร
ก่อให้ก่เกิอดให้อันเกิตรายในอาหาร
[3] [3]
3. ผลการวิ
3. ผลการวิ
จยั จยั
ประเทศไทยมี
อ ัต ราการน
าเข้า ปลาสวายจาก
ประเทศไทยมี
อ ัต ราการน
าเข้า ปลาสวายจาก
ประเทศเวี
ยดนามในปริ
มาณมากเมื
บกับปลาน
า
ปริ มาณการน
าเข้าปลาสวายในแต่
ประเทศเวี
ยดนามในปริ
มาณมากเมื
่อเที ย่อบกัเทีบยปลาน
้ า ้ รู ปที่ 2รู ปปริที่ ม2าณการน
าเข้าปลาสวายในแต่
ละปี ละปี
จื
ด
ชนิ
ด
อื
่
น
ๆอย่
า
งมี
น
ั
ย
ส
าคั
ญ
ปริ
ม
าณการน
าเข้
า
ที
่
การประเมิ
นความเสี
่ยง Risk
Assessment
จื ด ชนิ ด อื่ น ๆอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ปริ ม าณการน าเข้า ที่
การประเมิ
นความเสี
่ยง Risk
Assessment
ส
ารวจได้
ม
ี
ม
ากถึ
ง
88.1%
ของปริ
ม
าณการน
าเข้
า
ปลา
ชี ว นะในสั
ต ว์น้ ั นมี
่ ว ไปการใช้
สารวจได้มีมากถึง 88.1% ของปริ มาณการนาเข้าปลา
โดยทัโดยทั
ย าปฏิยชาปฏิ
ี ว นะในสั
ต ว์น้ ั นมี
่ ว ไปการใช้
น
า
จื
ด
ทั
ง
หมดเมื
่
อ
เที
ย
บในเวลาเดี
ย
วกั
น
ในรู
ป
ที
่
1
และ
้ ่อเทียบในเวลาเดียวกัน ในรู ปที่ 1 และ
ตถุประสงค์
ก 3 ประการ
เพื่อกการรั
กษาโรค,
น้ าจืดทั้ ้ งหมดเมื
วัตถุปวัระสงค์
หลัก ห3 ลัประการ
คือ เพืคื่ออการรั
ษาโรค,
ในรู
ปที
่
2
แสดงอั
ต
ราการเพิ
ม
ขึ
นและลดลงของ
้
่
เพื่อการป้
นโรคและเพื
่อเร่ งการเจริ
โต การ
ในรู ปที่ 2 แสดงอัต ราการเพิ่ ม ขึ้ นและลดลงของ เพื่อการป้
องกันองกั
โรคและเพื
่อเร่ งการเจริ
ญเติบญโตเติบการ

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

47

ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการป้ องกันการเกิดโรคนั้นจะใช้ยา
ขณะที่สัตว์อ่อนแอมีโอกาสติดเชื้อและเกิดโรคได้ง่าย
เช่น สัตว์อยู่ในระหว่างการขนย้ายการเลี้ยงสัตว์อย่าง
แออัดไม่ถูกสุขลักษณะ ทาให้สตั ว์เกิดความเครี ยดและ
อ่อนแอตามมา การให้ยาในลักษณะป้ องกันนี้ จะให้ยา
แก่ สัตว์ท้ ังฝูงโดยการผสมในน้ าหรื อในอาหารที่ ใ ห้
สัตว์กิน ส่ วนการใช้เพื่อเร่ งการเจริ ญเติ บโตนั้นส่ วน
ใหญ่จ ะผสมในอาหาร (Feed Additive) แต่ ใช้ย า
ปฏิ ชีวนะในขนาดต่างๆ และให้ยาแก่ สัตว์เป็ นระยะ
เวลานานๆ ซึ่ งจะช่วยให้สัตว์มีการเจริ ญเติบโตเร็ วขึ้น
และน้ าหนักที่ เพิ่มขึ้น การที่ ยาปฏิ ชีวนะสามารถช่วย
เร่ งการเจริ ญเติ บ โตนั้ นเพราะสารอาหารที่ จ ะถู ก
นาไปใช้ต่ อ สู ้กับ โรค หรื อในกระบวนการสร้ า งภู มิ
ต้านทานของสัตว์น้ นั ถูกต้องการลดลง อาหารที่ได้รับ
ถู ก น าไปใช้เ พื่ อ การเจริ ญ เติ บ โตมากขึ้ น แต่ ใ นทาง
กลับ กัน ยาปฏิ ชี ว นะเหล่ า นั้น ก็ จ ะถู ก สะสมและถู ก
ถ่ า ยทอดมายัง ผู ้บ ริ โ ภคโดยตรงซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ
สุ ขภาพและสุ ขอนามัยของผูบ้ ริ โภคเช่นกัน โดยจาก
งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาพบว่า มี ก ารใช้ย า 19/26 ในฟาร์ ม
ขนาดเล็ก และ 4/10ในฟาร์มขนาดใหญ่ตามลาดับ [11]
1. การระบุสิ่งคุกคาม (Hazard Identification)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข [4] ได้มีการกาหนด
ประเภทของยาปฏิ ชี ว นะ ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการ
ประเมินความเสี่ ยง ได้สองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1.1 ประเภทยาปฏิ ชีวนะที่ ไม่อนุ ญาตให้ใช้
ได้แก่ Nitrofurans (Metabolites), Chloramphenicol,
Malachite green, Leuco-Malachiegreen
1.2 ประเภทยาปฏิ ชีวนะที่ อนุ ญาตให้ใช้ได้
ได้แก่ Amoxiciline, Tetracycline, Sulphonamide และ
Fluoroquinolone
และจากการค้นคว้าและศึกษาในกลุ่มสิ นค้าตัวอย่างใน
ประเทศเวี ย ดนามได้ท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งและน ามา
ตรวจสอบหาปริ มาณยาปฏิชีวนะที่ ตกค้างด้วยวิธี LCMS โดยพบปริ มาณและชนิ ดของสารตกค้างดังแสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 1
2. การแสดงลัก ษณะของอัน ตราย (Hazard
Characterization)
2.1 การเกิ ดพิ ษ แบบเฉี ยบพลั น (Acute
Toxicity) เกิดอาการภายหลังได้รับสาร เพียงครั้งเดียว
หรื อหลายครั้งภายใน 24 ชม.
2.2 ก า ร เ กิ ด พิ ษ แ บ บ เ รื้ อ รั ง ( Chronic
Toxicity) รับทีละน้อยแต่นานปี กลุ่มเป้ าหมาย เช่น
อวัยวะผิดปกติ จนถึงล้มเหลว บางตัวเป็ นสารก่อมะเร็ ง
เกิ ดอาการภายหลังได้รับสาร ปริ มาณน้อยๆติดต่อกัน
มากกว่า 3 เดือน อาจมีผลก่อให้เกิดโรคต่างๆได้
2.1.1 การเกิ ดโรคอื่ น ที่ ไม่ใ ช่ โรคมะเร็ ง
(จากการกิน) Non Cancer Endpoint หลักการมีค่าที่
ยอมให้รับได้ Threshold Reference Dose (RfDo)

รู ปที่ 4 ค่าความเสี่ ยงจากปริ มาณยาปฏิชีวนะ [10]

รู ปที่ 3 อัตราการใช้สารเคมีในฟาร์มแต่ละประเทศ [9]
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จากรู ปที่ 4 แสดงค่าความเสี่ ยงของการใช้ยาปฏิชีวนะ
ซึ่ ง จากรู ป จะค่ า ความเสี่ ยงของยาแต่ ละชนิ ดในปลา
แพนกาเซียส ดอรี่ จากประเทศเวียดนาม
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ตารางที่ 1 ปริ มาณการปนเปื้ อนที่ตรวจพบ [5]
ชนิดของยาปฏิชีวนะ
Sulfamethoxazole
Sulfadiazine
Sulfameter
Sulfamethazine

รหัส
SMZ
SDZ
SMD
SDD

ความเข้ มข้ น Cfish x 10-6 (mg/gfish)
245
12
12
7

Enrofloxacin
Trimethoprim
รวม

ENR
TMP

11
5
292

หมายถึ ง ปริ ม าณสารเคมี ที่ ม นุ ษ ย์ส ามารถรั บ เข้า สู่
ร่ างกายได้ทุกวัน โดยไม่ทาให้เกิ ดความผิดปกติใดๆ
ต่อสุขภาพอนามัย
2.2.2 การเกิ ดมะเร็ ง (จากการกิ น) Cancer
Endpoint หลัก การ ไม่ มี ค่ า ที่ ย อมให้ รั บ ได้ No
Threshold
CPSo หมายถึ ง Slope Factor
(Carcinogenic Potency Slope) ค่าที่ได้จากตารางที่ 2
เป็ นค่า Reference Dose และ Carcinogenic Potency
Slope ที่ ไ ด้จ ากการทดลอง และก าหนดเป็ นค่ า
มาตรฐานเพื่อใช้ในขั้นตอนของการประเมินความเสี่ ยง
ปริ มาณการสัมผัสของยาแต่ละชนิดในขั้นตอนต่อไป
3. การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment)
ในส่ วนของงานวิจัย นี้ จ ะมุ่ง เน้นไปที่ ก ารบริ โภค
ปลาสวายที่นาเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซี ยน โดยอาศัย
สถิ ติการบริ โภคอาหารประเภทปลาของคนไทยเป็ น
หลัก เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม ของผู ้ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี่ ย ง
โดยตรงกั บ สารปนเปื้ อนที่ ต กค้า งในตัว สั ต ว์ ซึ่ ง
ปริ มาณการบริ โภคแยกตามชนิ ดและปริ มาณของคน
ไทยแสดงดังตารางที่ 3 ซึ่ งค่า CDI (Chronic Daily
Intake หรื อ Lifetime Average Daily Dose; LADD)
คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของปริ ม าณสารที่ ไ ด้รั บ ในแต่ ล ะวัน มี
หน่ ว ยเป็ น มิ ลลิ กรั ม/กิ โ ลกรั ม /น้ า หนัก ตัว /วัน โดย
ในปี 2012 มี ม ะเร็ งรายใหม่ เกิ ด ขึ้ น ทั่วโลกประมาณ
14,100,000 ราย (ไม่รวมถึงโรคมะเร็ งผิวหนังอื่นที่ไม่

ไม่ใช่ เนื้ องอก) มันทาให้เกิ ดการเสี ยชี วิต 8,200,000
รายหรื อ 14.6% ของการเสี ยชี วิตของมนุ ษ ย์ท้ งั หมด
ชนิ ด ที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด ของโรคมะเร็ ง ในเพศชายเป็ น
มะเร็ งปอด, มะเร็ งต่อมลูกหมาก, มะเร็ งลาไส้ใหญ่,
และมะเร็ งกระเพาะอาหาร ในเพศหญิงชนิ ดที่ พบมาก
ที่สุดคือมะเร็ งเต้านม, มะเร็ งลาไส้ใหญ่, มะเร็ งปอด,
และมะเร็ งปากมดลูก จากรู ปที่ 5 จะพบว่าสาเหตุที่ทา
ให้คนไทยเกิดโรคมะเร็ งจะประกอบด้วยการปนเปื้ อน
สารพิ ษ ในอาหารและการได้รั บ การสั ม ผัส จากยา
ปฏิ ชีวนะและสารเคมี รวมกันถึง 66% ซึ่ งจัดว่าเป็ น
สาเหตุสาคัญและควรตระหนักถึ งผลกระทบที่ ทาให้
เกิดโรคร้าย [6]
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ตารางที่ 2 แสดงค่า RfDo และ CPSo [7]
ลาดับ
1

ชนิดของยาปฏิชีวนะ

Reference Dose

Carcinogenic Potency Slope

mg/kg bw./day

(mg/kg bw./day)-1

กลุ่มที่ไม่อนุญาตให้ไช้ในการเพาะเลี้ยง

0.0001

3.5

Nitrofurans

0.0001

3.5

Chloramphenicol

0.0001

3.5

กลุ่มที่อนุญาตให้ไช้ในการเพาะเลี้ยง

0.02

1.2

Tetracycline

0.02

1.2

Sulphonamide

0.02

1.2

Malachite Green
2

ตารางที่ 3 ปริ มาณการบริ โภคปลาของคนไทย [8]
ลาดับ

ชนิดของปลา

ปริมาณการบริโภค (กก./คน/ปี )
โดยเฉลีย่ ค่ าเปอร์ เซ็นต์ ไทล์ ที่ 95%

50

1

ปลาสวาย

30

2

ปลานิล

20

3

ปลาช่อน

15

4

ปลาดุก

15

5

ปลาสลิด

8

6

ปลาตะเพียน

5

7

ปลาไน

3

8

ปลาบู่

3

9

อื่นๆ

1
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การประเมิ น ปริ ม าณการได้รั บ สารตกค้างเข้าไปใน CDI > RfD แสดงว่า ปริ มาณปั จจัยเสี่ ยงที่ร่างกายได้รับ
ร่ างกายจากการบริ โภคปลาสวาย คานวณได้ ดังสมการ นั้ น เกิ น ค่ า มาตรฐาน หรื อถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ม่
ต่อไปนี้
ปลอดภัยต่อสุ ขภาพ HQ = Hazard Quotient และค่า
CDI = Chronic Daily Intake: mg/kg bw./day
ปริ มาณการได้รับสาร
(1)
2. สารที่เป็ นสารก่อมะเร็ ง
คานวณความเสี่ ยงในการก่อให้เกิดมะเร็ งใน
C หมายถึง ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ mg/kg
ตลอดช่วงชีวิต (Lifetime cancer risk) จากการได้รับ
IR หมายถึง ปริ มาณการบริ โภค kg/meal
สารก่อมะเร็ งได้จากสู ตรต่อไปนี้ ความเสี่ ยงการเกิ ด
EF หมายถึง ความถี่ในการบริ โภค meals/year
มะเร็ ง Cancer Risk = CDI x CPSo CDI หมายถึง
ED หมายถึง ระยะเวลาในการสะสม years
Chronic Daily Intake และ CPSo หมายถึง Slope
Factor (Carcinogenic Potency Slope) ในงานวิจยั นี้
BW หมายถึง น้ าหนักตัว kg
โดยส่ วนใหญ่ยาปฏิ ชีวนะที่ นามาใช้ในกระบวนการ
AT หมายถึง อายุเฉลี่ย days
จากข้อมูลข้างต้น ปริ มาณการปนเปื้ อน C รวมมี ค่า เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและเกิ ดการตกค้าง ซึ่ งยาแต่ละชนิ ด
เท่ากับ 292 x 10-3 mg/kg IR (ต่อปี บริ โภค 30 กก./ ทั้งหมดมีผลข้างเคียงที่จะเป็ นสาเหตุของการเกิดความ
คน/ปี สมมติ ให้ 1 ปี ทาน 365 มื้ อ) ดังนั้น IR มี ค่ า เสี่ ยงที่จะทาให้เป็ นโรคมะเร็ งทั้งสิ้ น ดังนั้นในงานวิจยั
เท่ากับ 0.324 kg/meal EF มีค่าเท่ากับ 365 meals/year จะน าเสนอความเสี่ ย งในส่ ว นของสารที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ED ที่ ทาการวิจยั ที่ เหมาะสมคิดที่ ระยะเวลา 40 years มะเร็ ง เนื่ อ งจากมี ป ริ มาณสารของยาชนิ ด ต่ า งๆใน
BW น้ าหนักตัวเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 60 kg AT อายุเฉลี่ย ปริ มาณๆหนึ่งจากกลุ่มตัวอย่างสิ นค้าที่นาทดสอบหาก
โดยปกติมีค่าเท่ากับ 60 years หรื อเท่ากับ 21,900 days เกิ ดการถ่ายทอดและสะสมในร่ างกายในปริ มาณและ
ดัง นั้น จากสมการ (1) สามารถค านวณค่ า เฉลี่ ย ของ ระยะเวลาๆหนึ่ งแล้ว มีผลทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการ
ปริ มาณการได้รับสารในแต่ละวัน มีค่าเท่ากับ 0.00105 เป็ นโรคมะเร็ งได้ จากข้อมูลข้างต้นจากขั้นตอนการ
mg/ kg bw./day เมื่อนาไปเปรี ยบเที ยบกับค่าความ ประเมินความเสี่ ยง 1, 2 และ 3 สามารถนาผลการวิจยั
ปลอดภัยที่ เป็ นมาตรฐานตามตารางที่ 3 จะถือว่าน้อย มาประมวลผลหาความเสี่ ยงที่ จะทาให้เกิ ดโรคมะเร็ ง
กว่าค่า RfDo ในชนิดของยาที่อนุญาตให้มีการนามาใช้ ได้ดงั นี้
ในการเพาะเลี้ยงได้ ซึ่ งค่าที่ ปลอดภัยอยู่ที่ 0.02 mg/g
อยู่มาก จึ งถื อว่าสิ นค้าในกลุ่มตัวอย่างยังอยู่ในเกณฑ์
Cancer Risk
(2)
ปลอดภัย
4.ก า ร แ ส ด ง ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เ สี่ ย ง ( Risk CDI = 0.00105 mg/kg bw./day ได้จากสมการ (1)
Characterization)
CPSo = 1.2 (mg/kg bw./day)-1 ค่าจากตารางที่ 2
1.สารที่ไม่ใช่สารก่อมะเร็ ง
ดังนั้น Cancer Risk = 0.00105 x 1.2 = 1.26x10-3
ความเสี่ ย งของสารที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ารก่ อ มะเร็ ง จ า ก ผ ล ที่ ไ ด้ น า ม า ป ร ะ เ มิ น อั ต ร า ค ว า ม เ สี่ ย ง
สามารถอธิ บายได้โดยค่า HQ ซึ่ งคานวณได้จาก HQ = โดยประมาณการว่า คนที่มีพฤติกรรมการบริ โภคเช่นนี้
CDI / RfD ถ้าค่า HQ น้อยกว่าหรื อใกล้เคียง 1 หรื อ จะมี โ อกาส การเกิ ด มะเร็ ง 1 ถึ ง 2 คนในจ านวน
CDI < RfD แสดงว่า ปริ มาณปั จจัยเสี่ ยงที่ร่างกาย ผูบ้ ริ โภคที่ มีพฤติกรรมตามสมมติฐานข้างต้นทั้งหมด
ได้รั บ นั้น ไม่ ม ากพอที่ จ ะก่ อ ให้เ กิ ด ผลข้า งเคี ย งต่ อ 1,000 คน จากการใช้ยาปฏิ ชีวนะในการเพาะเลี้ยง
ร่ างกายได้ ในทางกลับกัน ถ้าค่า HQ มากกว่า 1 หรื อ สัตว์น้ ัน ก่ อให้เกิ ดการตกค้างของยาในเนื้ อสัตว์และ
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ผลิตภัณฑ์สตั ว์โดยเฉพาะการใช้ยาในอุตสาหกรรมการ
ประมง สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคที่ เกิ ด
จากการถ่ายทอดทางห่ วงโซ่ อาหารและเกิ ดการสะสม
ในร่ างกายมนุษย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อนให้เกิดผลกระทบ
ในด้านสุ ขภาพโดยตรง ได้แก่ เกิดอาการข้างเคียงของ
ยา เกิ ดการแพ้ยา เกิดเชื้อดื้อยาตลอดจนอาจก่อให้เกิ ด
โรคมะเร็ ง และมี อ ัต ราการเสี ย ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ น
อันดับต้นๆ
4. สรุป
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาผลที่ได้มาทา
การประเมินความเสี่ ยงในด้านสุ ขภาพของปริ มาณการ
ปนเปื้ อนในกลุ่ม ของสิ นค้าตัวอย่างที่ ผูว้ ิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าพบว่ามีความเข้มข้นของยาปฏิ ชีวนะที่ ตกค้าง
แต่ละชนิดในปริ มาณการตกค้างปริ มาณต่างๆกันในแต่
ละชนิ ด ซึ่ งผลที่ ได้มีค่าการปนเปื้ อนไม่เกิ นมาตรฐาน
อาหารที่ กาหนดและมีค่าที่ ค่อนข้างต่ าเมื่อเที ยบกับค่า
มาตรฐานแต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการบริ โภคสั ต ว์ น้ าที่
ปนเปื้ อนและตกค้างของยาปฏิชีวนะอาจก่อให้เกิดผล
อันไม่พึงประสงค์ต่อสุ ขภาพได้โดยขึ้นอยู่กบั ปริ มาณ
และความถี่ ข องการบริ โภคอาหาร เนื่ อ งจากการ
ปนเปื้ อนของยาปฏิ ชีวนะในสัตว์น้ าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่
สาคัญ ที่ ท าให้เ กิ ด การสะสมและอาจก่ อ ให้เ กิ ด โรค
ประกอบกับสาเหตุหรื อปั จจัยอื่นๆ ดังนั้นจึงควรมีการ
เฝ้ าระวังการปนเปื้ อนแบบสะสมของยาปฏิ ชีวนะใน
สิ นค้าประเภทนี้ รวมไปถึงสิ นค้าทางการประมงอื่นๆ
ด้วยอยู่เสมอเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในห่วงโซ่อาหารต่อไป

ขอขอบพระคุ ณเจ้าหน้าที่ ค ณะวิศ วกรรมศาสตร์ ทุ ก
ท่านที่อานวยความสะดวกในการจัดทาการค้นคว้าและ
ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องทุ กท่ า นที่ มิไ ด้กล่าวนามในข้างต้นที่ ใ ห้
การช่วยเหลือด้วยดี เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ ได้
ให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ส ละเวลาในการให้ ข ้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การค้น คว้า อิ สระอัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ
การศึ กษา และหวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า การค้น คว้าอิ สระ
ฉบับนี้จะเป็ นแนวทางในการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สนใจได้
เป็ นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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