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บทคดัย่อ 
การวิเคราะห์สารก าจดัศตัรูพืชในน า้นมจากสตัว์และพืชที่เป็นวิธีดัง้เดิมคือวิธี U.S. FDA PAM 304 นัน้ไม่เหมาะสม

กบัการสกดัสารมีขัว้สงูบางชนิด ปัจจบุนัเมื่อวิธี  QuEChERS ได้ถกูใช้เป็นวิธีมาตรฐานของ AOAC ในการวิเคราะห์สารก าจดั
ศตัรูพืชในผกัและผลไม้ แต่ยงัไม่มีการทดสอบความใช้ได้ของวิธีในอาหารที่มีไขมนั จึงเลือกวิธีนีเ้พื่อวิเคราะห์สารก าจดัศตัรูพชื
ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ฟิ สิ ก ส์ แ ล ะ เค มี ห ล า ก ห ล า ย ทั ้ ง สิ ้น  28 ช นิ ด ต ก ค้ า ง ใ น น ้า น ม จ า ก สั ต ว์  ไ ด้ แ ก่  
นมโค และน า้นมจากพืช ได้แก่ น า้นมถั่วเหลือง แล้วเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของวิธีที่พฒันาขึน้กับวิธีมาตรฐานเดิม 
วิเคราะห์สารสกัดที่ได้จากทัง้สองวิธีด้วยเคร่ืองแก๊สโครมาโทรกราฟี ชนิดเอฟพีดี และชนิดอีซีดี  พร้อมกัน ผลพบว่าการใช้ 
MgSO4, PSA และ C18 ปริมาณ 150, 50 และ 50 มิลลิกรัม เป็นตวัดดูซบัในวิธีใหม่ให้สารสกดัที่สะอาดและมีประสิทธิภาพดี 
สารสนใจทกุชนิดมีความแม่นประเมินจากการคืนกลบัที่ระดบัความเข้มข้น 3 ระดบั (10 30 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 
อ ยู่ ใ น เก ณ ฑ์ ย อ ม รั บ  ( ร ะ ห ว่ า ง ร้ อ ย ล ะ  60 ถึ ง  120) โ ด ย มี ขี ด จ า กั ด ข อ ง ก า ร ต ร ว จ พ บ น้ อ ย ก ว่ า  
10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ในกรณีของวิธีเดิมการคืนกลบัของสารท่ีมีขัว้สงูจะลดลงเมื่อปริมาณไขมันในตวัอย่างเพิ่มมากขึน้ 
ผลการเปรียบเทียบพบว่าวิธีใหม่ให้ผลการวิเคราะห์ที่ดีกว่าและสามารถใช้ในการวิเคราะห์สารก าจดัศตัรูพืชตกค้างที่มีความ
เป็นขัว้ปานกลางหรือสงูและสารที่มีคณุสมบตัิใกล้เคียงกนัในน า้นมจากสตัว์และพืชและอาหารอื่นๆ ได้อีกด้วย 
ค าส าคัญ: สารก าจดัศตัรูพืช, แคชเชอร์ส, อาหารที่มีไขมนั, จีซี-เอฟพีดี, จีซี-อีซีดี 

Abstract 
Historical U.S. FDA PAM 304 method for pesticides analysis in milk and plant-based milk is 

inappropriate for some polar analytes. An AOAC official method for pesticides determination in fruits and 
vegetables is QuEChERS an but the method had not been tested for use with fat-containing foods.  
The QuEChERS method for the extraction of 28 pesticide residues representing a wide range of 
physicochemical properties in fatty matrices including cattle milk and soy milk was evaluated and compared with 
the conventional standard method. Extracts from both methods were analyzed concurrently by gas 
chromatography with flame photometric detector (FPD) and with electron capture detector (ECD). The results 
from developed method showed that the use of 150mg MgSO4, 50mg PSA and 50mg C18 as a sorbents 
obtained a clean extracts and excellent performance. Almost all of the investigated compounds achieved 
recoveries were in the acceptable range of 60-120% at three fortification levels (10, 30 and 100 g/kg) with less 
than 10 g/kg limit of detection. Moreover, in case of PAM 304 method, the recovery of high polar pesticides 
decreased as fat content of the sample increased. Consequently, the QuEChERS method can be used for 
analyze very wide polarity range of pesticides or related chemicals in diverse commodities matrices. 
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