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บทคัดย่อ 
 สารกลุ่มไดออกซินและสารกลุ่มพีซีบีคล้ายไดออกซิน เป็นสารเคมีพิษทีม่ีความคงทนสงู เมื่อได้รับสมัผสัในระยะยาวจะเป็น
พิษร้ายแรงต่อสขุภาพหลายรูปแบบได้แก่ เป็นพิษต่อระบบภมูิคุ้มกนั ระบบสืบพนัธุ์ ระดบัฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์และ สเตียรอยด์ 
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาการของระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทารกและเด็ก การได้รับเข้าสู่ร่างกายมาจากการรับประทาน
อาหารมากกว่าร้อยละ 90 ในงานวิจยันีเ้ป็นการส ารวจการปนเปือ้นของสารทัง้สองกลุ่มในไข่ไก่และไข่เป็ดเนื่องจากในอดีตมีการตรวจ
พบในต่างประเทศโดยเมื่อไม่นานนีป้ระเทศไต้หวนัตรวจพบเกินข้อก าหนด การตรวจวิเคราะห์ต้องสกดัสารออกจากตวัอย่าง ท าให้
เข้มข้นและตรวจวดัปริมาณด้วยเคร่ือง HRGC/HRMS โดยใช้เทคนิค Isotope dilution mass spectrometry ผลการทดสอบและ
ประเมินผลโดยหาผลคณูของความเข้มข้นกบัแฟคเตอร์ความเป็นพิษสมมลู (Toxic Equivalency Factor, TEF) ของสารแต่ละชนิด 
พบค่าเฉล่ียผลรวมความเป็นพิษสมมลู (toxicity equivalency, TEQ) ของสารกลุ่มไดออกซินในไข่ไก่ฟาร์มปิด ไข่ไก่ฟาร์มเปิด และไข่
เป็ดฟาร์มเปิดเท่ากบั 0.317, 0.225 และ 0.371 pg TEQ/ g fat และค่าเฉล่ียผลรวมความเป็นพิษสมมลูของสารทัง้สองกลุ่มเท่ากบั 
0.417, 0.327 และ 0.460  pg TEQ/ g fat ตามล าดบั ซึง่ไม่เกินระดบัปนเปือ้นสงูสดุของสหภาพยโุรปหรือกล่าวได้ว่าการบริโภคไข่มี
ความปลอดภยัจากสารมลพิษเหล่านี ้ เมื่อใช้สถิติเปรียบ เทียบการปนเปือ้นของไข่ไก่ฟาร์มปิดและฟาร์มเปิดพบว่าไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 
ค ำส ำคัญ :ไดออกซิน  พีซีบีคล้ายไดออกซิน  ไข่ไก่  ไข่เป็ด HRGC/HRMS 
  

Abstract  
 Dioxins and dl-PCBs are highly toxicity chemicals and persistent organic pollutants. Long term exposure to these 
substances has been associated with a range of toxic effects, including immunotoxicity, reproductive function, changes in thyroid 
and steroid hormones, developmental and neurodevelopmental effects. More than 90% of human exposure are from food. This 
study investigated the contamination of these compounds in hen eggs and duck eggs because the contamination has been 
detected in eggs overseas and was recently found over the maximum level in Taiwan. The samples were extracted, concentrated 
then quantified by HRGC / HRMS using isotope dilution mass spectrometry. The results of average toxicity equivalency (TEQ) of 
dioxins and both of 2 groups in caged hen eggs, free-range hen and duck eggs were 0.317, 0.225, 0.371, 0.417, 0.327 and 0.460 
pg TEQ/g fat, respectively. All obtained results do not exceed the maximum levels in accordance with the EU regulation, this reveals 
that the eggs are safe for consummation. Comparative statistics of the contaminations in caged and free-range hen eggs showed 
no significant difference at 95% confidence level.  
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