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บทคัดย่อ 
จำกกำรที่ประเภทศไทยเภป็นสมำชิกภำยใต้ข้อตกลงระหว่ำงประเภทศในอนุสัญญำสตอกโฮล์มว่ำด้วยสำรมลพิษ

ที่ตกค้ำงยำวนำน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งอนุสัญญำดังกล่ำวมีจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำร ก ำจัด ควบคุม และลด
ผลกระทบของสำรมลพิษที่ตกค้ำงยำวนำน (persistent organic pollutants, POPs) ต่อสุขอนำมัยของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ข้อมูลกำรส ำรวจปริมำณสำรมลพิษตกค้ำงยำวนำนจึงมีควำมส ำคัญในกำรใช้ประเภมินควำมเภสี่ยง
ผลกระทบดังกล่ำว ในปี พ.ศ. 2553 ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำรจึงได้ท ำกำรส ำรวจสำรมลพิษตกค้ำง
ยำวนำนที่เภป็นสำรเภคมีก ำจัดศัตรูพืช 8 ชนิด ได้แก่ aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, 
endosulfan และ lindane และสำร non dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) 7 ชนิด รวมทั้ง
สำรเภคมีก ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กำโนคลอรีนชนิดอื่นอีก 3 ชนิด ในเภนื้อสัตว์ โดยเภก็บเภนื้อสัตว์ที่คนไทยนิยมน ำมำ
บริโภค ได้แก่ เภนื้อสัตว์ปีก เภนื้อหมู เภนื้อวัว เภนื้อสัตว์น้ ำและสัตว์ทะเภล รวมจ ำนวน 73 ตัวอย่ำง ในตลำดสดจำก 8 
จังหวัด ที่เภป็นตัวแทนจำกท้ัง 4 ภำค ของประเภทศไทย ตรวจวิเภครำะห์ชนิดและปริมำณสำรโดยวิธี modified AOAC 
official method 970.52 ใช้เภครื่องมือ GC-µECD และ GC-MS ผลกำรตรวจวิเภครำะห์ตรวจไม่พบกำรตกค้ำงของ
สำร PCBs 7 ชนิด ในทุกตัวอย่ำง (LOD = 0.003 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แต่พบกำรตกค้ำงของสำร p, p´-DDE ใน
กลุ่ม DDT ในช่วง 0.008-0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมัน ในตัวอย่ำงปลำน้ ำจืด 3 ตัวอย่ำง ซึ่งปริมำณกำรตรวจพบ
ดังกล่ำวต่ ำกว่ำค่ำปริมำณสำรพิษตกค้ำงสูงสุดที่ปนเภปื้อนจำกสำเภหตุที่ไม่อำจหลีกเภลี่ยงได้ (extraneous maximum 
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residue limit, EMRL) ที่ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมัน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เภรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษ
ตกค้ำง พ.ศ. 2554 กับตรวจพบสำร endosulfan sulfate ในกลุ่ม endosulfan ปริมำณต่ ำ ที่น้อยกว่ำ 0.005 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมัน ในตัวอย่ำงปลำน้ ำจืด 1 ตัวอย่ำง ข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เภห็นว่ำเภนื้อสัตว์ที่คนไทยบริโภค
และผลิตในประเภทศไทยมีควำมปลอดภัยจำกกำรปนเภปื้อนของสำรมลพิษตกค้ำงยำวนำน 
 

ค าส าคัญ : สำรมลพิษที่ตกค้ำงยำวนำน; เภนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประมง; สำรก ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กำโนคลอรีน; 
สำรพีซีบ ี

 

Abstract 
Since 2005, Thailand has been a signatory of the Stockholm convention on persistent 

organic pollutants (POPs). The convention aims to manage, eliminate, control and reduce the 
impact of POPs on human health and environment. Therefore, POPs contamination monitoring 
data are necessary for the risk assessment process to identify and evaluate their adverse effects. 
In 2010, the survey program was conducted by Bureau of Quality and Safety of Food for the 
investigation of POPs including 8 pesticides (aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, 
endosulfan and lindane) and 7 non dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) and also other 3 
organochlorine pesticides residues in animal tissue. Seventy-three samples were collected from 
fresh markets in 8 provinces which were 4 regional parts of Thailand representatives. Various kinds 
of animal tissue commonly consumed by Thais such as poultry, pork, beef, freshwater fish and 
marine animals were equally considered as target samples. Those contaminants and residues 
were determined by modified AOAC official method 970.52 (GC-µECD and GC-MS). It was found 
that 7 PCBs were not detected in all samples at the limit of detection 0.003 mg/kg. Nevertheless, 
p, p´-DDE (DDT metabolite) was found in 3 samples of freshwater fishes in the range of 0.008-0.05 
mg/kg fat. None of samples exceeded the Extraneous Maximum Residue Limit (EMRL) value (1 
mg/kg fat) established by Ministry of Public Health. Moreover, the low level (<0.005 mg/kg fat) of 
endosulfan sulfate (endosulfan group) was detected in one sample of freshwater fish. The result 
indicated that animal tissue which was produced and consumed in Thailand was safe from POPs 
contamination. 
 

Keywords: persistent organic pollutants; meat and fishery; organochlorine pesticides; PCBs  
 

1. บทน า 
ประเภทศไทยได้ให้สัตยำบันเภป็นภำคีสมำชิก

อนุสัญญำสตอกโฮล์มว่ำด้วยสำรมลพิษที่ตกค้ำง

ยำวนำน (Stockholm convention on persistent 
organic pollutants หรือ POPs) ตั้งแต่วันที่ 31 
มกรำคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมีประเภทศที่ร่วมลงนำม 
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151 ประเภทศ ประเภทศที่ให้สัตยำบัน 94 ประเภทศ และ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เภป็นผลให้ประเภทศ
ไทยต้องด ำเภนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ 
(National implementation plan, NIP/POPs) เภพื่อ
คุ้ มครองสุ ขภำพอนำมั ยของมนุษย์  สั ตว์  และ
สิ่งแวดล้อม สำรมลพิษที่ตกค้ำงยำวนำนมีสมบัติสะสม
ในสิ่ งมี ชีวิตและสำมำรถเภคลื่อนย้ำยไปได้ ไกลใน
สิ่งแวดล้อม [1,2] จนถึงปัจจุบันมีกำรก ำหนดสำร 
POPs รวมทั้งสิ้น 22 ชนิด ในภำคผนวก เภอ บี และซี
ของอนุสัญญำฯ [3] สำรเภหล่ำนี้มีควำมเภป็นพิษ อำทิ 
เภป็นสำรที่ก่อให้เภกิดมะเภร็ง ท ำให้เภกิดอำกำรแพ้ ระบบ
ประสำทส่วนกลำงและส่วนนอกถูกท ำลำยและระบบ
กำรสืบพันธุ์บกพร่องเภป็นต้น [4] 

หนึ่งในพันธะสัญญำที่ประเภทศไทยต้องปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับของอนุสัญญำฯ คือ กำรสนับสนุนให้มี
กำรท ำวิจัยเภรื่องผลกระทบต่ำง ๆ ที่เภกิดขึ้นจำกสำร 
POPs ทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ โดยใน
ระดับนำนำชำติมีรำยงำนกำรตรวจติดตำมสำร POPs 
ในสำรคัดหลั่งจำกร่ำงกำยมนุษย์ ได้แก่ ซีรัม [5] และ
น้ ำนมมำรดำ [6] ในเภกำหลีใต้ ในอำหำรและผลิตภัณฑ์ 
เภช่น นมโคในแมกซิโก [7] อำหำรชนิดต่ำง ๆ ในสเภปน 
[8] เภนื้อสัตว์ในกำนำ [9] และโปแลนด์ [10] เภป็นต้น 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ โดยส ำนักคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยอำหำร ในฐำนะหน่วยงำนหลักตำมแผน 
NIP/POPs ในกำรติดตำมตรวจสอบสำร POPs 
ประเภภทสำรเภคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้ำง
ในผลิตผลทำงกำรเภกษตร ผลิตภัณฑ์อำหำร  และ
เภนื้อเภยื่อของสิ่งมีชีวิต ด้วยเภหตุผลดังกล่ำวจึงต้องท ำกำร
ส ำรวจติดตำมสำรมลพิษตกค้ำงยำวนำนที่เภป็นสำรเภคมี
ก ำจัดศัตรูพืช 8 ชนิด ได้แก่ aldrin, chlordane, 
DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, endosulfan 
และ lindane สำร polychlorinated biphenyls 
(PCBs) ชนิดที่เภป็น non dioxin-like 7 ชนิด ได้แก่ 

PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, 
PCB153 และ PCB180 รวมทั้งสำรเภคมีก ำจัดศัตรูพืช
กลุ่มออร์กำโนคลอรีนชนิดอื่นอีก 3 ชนิด ได้แก่ 
dicofol, methoxychlor และ tetradifon ใน
เภนื้อสัตว์ที่ประชำชนไทยนิยมน ำมำบริ โภคและมี
จ ำหน่ำยในปี พ.ศ. 2553  

กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เภพื่อท ำกำรส ำรวจ
ติดตำมปริมำณสำร POPs ที่ตกค้ำงในห่วงโซ่อำหำร
และสะสมอยู่ในไขมันของเภนื้อสัตว์ที่ประชำชนไทยจะ
ได้รับสัมผัสทำงกำรรับประทำน ผลของกำรวิจัยที่ได้จะ
ถูกน ำไปใช้ในกำรประเภมินผลกระทบต่อสุขภำพและ
ทรำบสถำนกำรณ์กำรตกค้ำง รวมถึงยังสำมำรถน ำมำ
ท ำกำรประเภมินควำมเภสี่ยง (risk assessment) แล้วยื่น
ส่งค่ำที่ได้เภข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำค่ำปริมำณสำรพิษ
ตกค้ำงสูงสุด (Maximum residue limit, MRL) และ
ค่ำปริมำณสำรพิษตกค้ำงสูงสุดที่ปนเภปื้อนจำกสำเภหตุที่
ไม่อำจหลีกเภลี่ยงได้  (Extraneous maximum 
residue limit, EMRL) ของคณะกรรมำธิกำรอำหำร
ระหว่ำงประเภทศ (CODEX) ได้อีกด้วย และยังใช้เภป็น
ข้อมูลให้แก่กรมควบคุมมลพิษที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำ
หน้ำที่ประสำนงำนและติดตำมกำรด ำเภนินงำนให้เภป็นไปตำม
แผนจัดกำรระดับชำติและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเภสนอต่อ
รัฐบำลและองค์กรภำคีสมำชิกอนุสัญญำสตอกโฮล์มฯ 
ต่อไป 
 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 สารเคมีและสารมาตรฐาน 

2.1.1 สำรเภคมี : acetone (AR), 
acetonitrile (AR) และ n-hexane (PG) ของ J.T. 
Baker ประเภทศสหรัฐอเภมริกำ aluminium oxide 
(AR) 70-230 mesh for column chromatography 
ของ Merck ประเภทศเภยอรมนี, sodium chloride 
(AR) (เภตรียม saturated sodium chloride 
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solution) และ sodium sulfate anhydrous 
granular (AR) (เภผำที่อุณหภูมิ 600 องศำเภซลเภซียส
อย่ำงน้อย 3 ช่ัวโมง แล้วเภก็บในภำชนะแก้วสีชำปิด
สนิท), น้ ำกลั่นหรือน้ ำ reverse osmosis (RO) Fisher 
Scientific ประเภทศสหรำชอำณำจักร 

2.2.2 สำรมำตรฐำน : สำร ogano-
chlorine compounds จ ำนวน 20 สำร ได้แก่ 
aldrin, -BHC, -chlordane, -chlordane, oxy-
chlordane, p, p-DDE, p, p-TDE, p, p-DDT, 
dicofol, dieldrin, endrin, -endosulfan, -
endosulfan, endosulfan sulfate, heptachlor, 
heptachlor epoxide, hexachlorobenzene, 
lindane, methoxychlor และ tetradifon สำร 
polychlorinated biphenyls (PCBs) ชนิด non 
dioxin-like จ ำนวน 7 ชนิด ได้แก่ PCB 28, PCB 52, 
PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 และ PCB 
180 สำรทั้งหมดเภป็นผลิตภัณฑ์ของ Dr. Ehrenstorfer 
บริษัท Dr. Ehrenstorfer GmbH ประเภทศเภยอรมนี 

2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
เภครื่องช่ัง 3 ต ำแหน่ง Sartorius LP620S 

ส ำหรับช่ังตัวอย่ำง, เภครื่องช่ังละเภอียด 5 ต ำแหน่ง 
Sartorius MC210S ส ำหรับช่ังสำรมำตรฐำน, เภครื่อง
บดปั่นอำหำร, homogenizer Ultra Turrax, hot air 
oven, muffle furnace, rotary evaporator บริษัท 
Büchi ประเภทศสวิตเภซอร์แลนด์, water bath อุณหภูมิ
น้อยกว่ำ 40 องศำเภซลเภซียส ประกอบด้วยระบบน้ ำ
หล่อเภย็นหมุนเภวียนอุณหภูมิต่ ำกว่ำ -15 องศำเภซลเภซียส 
บริษัท Fisher Electron Cooperation, shaker, 
Büchner funnel, ถ้วย porcelain ขนำด 13.5 
เภซนติเภมตร, chromatographic column, 10 mm id 
x 500 mm ส ำหรับ aluminium oxide (alumina), 
Erlenmeyer flask ขนำด 250 มิลลิลิตร, round-
bottomed flask ขนำด 250 และ 500 มิลลิลิตร, 

separatory funnel ขนำด 125 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร, 
suction  flask 1 ลิตร, GC-µECD : Agilent 
Technologies 6890N, column : DB-5MS, 30 m, 
0.25 mm id, 0.25 m film thickness, GC-MS : 
Agilent Technologies 6890N-5973 Inert, 
column : DB-35ms, 30 m, 0.32 mm id, 0.25 
m film thickness  

2.3 ตัวอย่าง 
เภก็บตัวอย่ำงเภนื้อสัตว์จำกตลำดสดที่เภป็น

ตัวแทนของ 4 ภูมิภำค ได้แก่ ภำคเภหนือ ภำคตะวัน 
ออกเภฉียงเภหนือ ภำคกลำง และภำคใต้ จ ำนวน 8 
จังหวัด ได้แก่ เภชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครรำช 
สีมำ ชลบุรี กรุงเภทพมหำนคร สงขลำ และตรัง ในปี 
พ.ศ. 2553 โดยศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ประจ ำ
จังหวัด ซึ่ งแต่ละตัวอย่ำงจะเภป็นกำรรวมกันของ
เภนื้อสัตว์ชนิดนั้น ๆ ในแต่ละจังหวัด ในลักษณะของ
ตะกร้ำจ่ำยตลำด (market basket) จ ำนวน 73 
ตัวอย่ำง เภป็นปลำน้ ำจืด 23 ตัวอย่ำง ได้แก่ ปลำช่อน 
ปลำนิล และปลำดุก ปลำทะเภล 8 ตัวอย่ำง ได้แก่ ปลำ
แดงจำกเภชียงใหม่ ปลำข้ำงเภหลืองจำกพิษณุโลก ปลำ
น้ ำดอกไม้จำกขอนแก่น ปลำส ำลีจำกนครรำชสมีำ ปลำ
ทูจำกชลบุรี กรุงเภทพมหำนคร และตรัง ปลำอินทรีย์
จำกสงขลำ เภนื้อหมู 8 ตัวอย่ำง เภนื้อวัว 7 ตัวอย่ำง เภนื้อ
ไก่ 8 ตัวอย่ำง หมึก 7 ตัวอย่ำง กุ้งกุลำด ำ 8 ตัวอย่ำง 
และหอยแมลงภู่ 4 ตัวอย่ำง เภนื้อสัตว์จะถูกเภก็บรักษำใน
ถุงพลำสติกที่แช่น้ ำแข็ง แล้วส่งมำท ำกำรเภตรียม
ตัวอย่ำงที่ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ภำยใน 12 
ช่ัวโมง เภอำเภฉพำะเภนื้อตัวอย่ำงส่วนที่รับประทำนได้ บด
ผสมเภนื้อสัตว์น้ ำหนักประมำณ 1 กิโลกรัม ด้วยเภครื่อง
บดปั่นอำหำรให้เภป็นเภนื้อเภดียวกัน ช่ังแบ่งตัวอย่ำง 
ตัวอย่ำงละ 10 กรัม เภพื่อเภป็น analytical portions 
และตัวอย่ำงส ำหรับควบคุมคุณภำพผลกำรวิเภครำะห์ 
ตัวอย่ำงที่ช่ังแบ่งแล้ว จะถูกเภก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ    
-15 องศำเภซลเภซียส รอท ำกำรวิเภครำะห์ต่อไป 
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2.4 วิธีวิเคราะห ์
ใช้วิธีตรวจวิเภครำะห์ชนิดและปริมำณสำร

โดยวิธี modified AOAC official method 970.52 
ของรัติยำกร และวิชำดำ [11] ที่ได้ท ำกำรทดสอบ
ควำมถูกต้องของวิธีวิเภครำะห์แล้ว โดยมีค่ำควำมแม่น 
(accuracy) แสดงด้วย % recovery และควำมเภที่ยง 
(precision) แสดงด้วย HORRAT ในช่วง 84-117 % 
และ 0.1-1.2 ตำมล ำดับ ซึ่งอยู่ในช่วงยอมรับ และเภมื่อ
ทดสอบควำมถูกต้อง (trueness) ของวิธีโดยกำร
วิเภครำะห์วัสดุอ้ำงอิง BCR-430 ที่มีกำรตกค้ำงของ
สำรเภคมีก ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กำโนคลอรีนในไขมันหมู 
พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ระหว่ำงค่ำอ้ำงอิงกับค่ำที่ได้จำกกำรวิเภครำะห์ด้วยวิธีที่
พัฒนำขึ้น เภป็นวิธีวิ เภครำะห์แบบ multi-residues 
method โดยสกัดไขมันจำกเภนื้อสัตว์ 10 กรัม โดยกำร
เภติม sodium sulfate anhydrous ประมำณ 10 กรัม
หรือจนกว่ำจะเภป็นผงร่วนเภพื่อดึงน้ ำออกจำกตัวอย่ำง 
แล้วเภติม n-hexane 150 มิลลิลิตร น ำไปปั่นด้วย 
homogenizer นำน 2 นำที กรองผ่ำนกระดำษกรอง
และ Büchner funnel สกัดเภนื้อตัวอย่ำงซ้ ำ 2 ครั้ง 
แล้วน ำ filtrate ที่สกัดได้ไประเภหย n-hexane ออกจน
หมดเภพื่อหำน้ ำหนักไขมันในตัวอย่ำง แล้วน ำไขมันที่
ได้มำสกัดสำร POPs และสำรเภคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช
ที่ตกค้ำงในตัวอย่ำงเภนื้อสัตว์ออกโดยละลำยไขมันที่ได้
ใน n-hexane 13 มิลลิลิตร และสกัดต่อด้วย 
acetonitrile ที่อิ่มตัวใน n-hexane ปริมำณ 30 
มิลลิลิตร จ ำนวน 3 ครั้ง แล้วน ำช้ัน acetonitrile ที่
ได้มำผ่ำนขั้นตอนกำรขจัดไขมันออกด้วยกำรท ำ 
liquid-liquid partition ด้วยกำรเภติม n-hexane 100 
มิลลิลิตร ตำมด้วยน้ ำกลั่น 500 มิลลิลิตร และเภติม
สำรละลำยเภกลอือ่ิมตัว 40 มิลลิลิตร ท ำกำรสกัดซ้ ำด้วย 
n-hexane อีก 1 ครั้ง กรองผ่ำน sodium sulfate 
anhydrous น ำไประเภหยลดปริมำตรและปรับด้วย    

n-hexane เภป็น 10 มิลลิลิตร แล้วท ำให้บริสุทธิ์ด้วย 
alumina column โดยใช้ n-hexane ปริมำณ 100 
มิลลิลิตร เภป็นตัวชะ ระเภหยแห้งแล้วปรับปริมำตรเภป็น 5 
มิลลิลิตร ได้ควำมเภข้มข้นตัวอย่ำง 2 กรัมต่อมิลลิลิตร 
แล้วฉีดเภข้ำเภครื่องมือ GC-µECD และ/หรือ GC-MS 

2.5 การตรวจวัดชนิดและปริมาณด้วยเคร่ือง 

GC-µECD และ GC-MS 

2.5.1 สภำวะเภครื่อง GC-µECD : Agilent 

6890N 
 

Analytical 
column 

DB-5MS, 30 m x 0.25 mm x 0.25 
m  

Inlet  250C, splitless mode 
Oven 

program 
80 C  (1.0 min), 15 C/min to 

180 C, 3 C/min to 205 C (5 
min), 40 C/min to 260 C (20 
min) 

Detector 300 C 
Flow rate Helium (constant flow)  1.5 

ml/min, nitrogen (make up)  60 
ml/min 

Injection 
volume 

1 l 

 

2.5.2 สภำวะเภครื่อง GC-MS : Agilent 
6890N MS 5973 

 

Analytical 
column 

DB-35MS, 30 m x 0.32 mm x 0.25 
m  

Inlet 250 C, splitless mode 
Oven 

program 
70 C (1 min), 50 C/min to 250 
C  (14 min), post-run 2 min at 
260 C  

Detector MSD transfer line 280 C 
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Flow rate Helium, constant pressure 4.2 psi 
MSD 

parameter 
MS quadrupole temperature 150 
C  

MS source temperature 230 C 
Ionisation mode : Electron 

Impact (EI) 
Injection 

volume 
1 l 

 

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

3.1 ผลการวิจัย 

จำกขั้นตอนกำรสกัดไขมันด้วย n-hexane 

ออกจำกตัวอย่ำงเภนื้อสัตว์ได้ปริมำณไขมันต่อเภนื้อสัตว์ 

10 กรัม ดังตำรำงที่ 1 โดยปลำนิล ปลำดุก ปลำช่อน 

ปลำทะเภล เภนื้อหมู เภนื้อวัว เภนื้อไก่ กุ้ง หมึก และหอย 

จ ำนวนทั้งสิ้น 73 ตัวอย่ำง มีไขมันเภฉลี่ย 0.18, 1.33, 

0.25, 0.61, 0.55, 0.22, 1.13, 0.09, 0.08 และ 0.16 

กรัม ตำมล ำดับ และมีค่ำเภบี่ยงเภบนมำตรฐำนเภป็น0.11, 

0.64, 0.20, 0.91, 0.46, 0.31,0.64, 0.03, 0.04 และ 

0.07 กรัม ตำมล ำดับ มีควำมแตกต่ำงของปริมำณ

ไขมันท่ีสกัดได้ในแต่ละชนิดของเภนื้อสัตว์และแหล่งที่มำ

ของเภนื้อสัตว์ ปริมำณไขมันที่สกัดได้จะถูกน ำมำใช้

ค ำนวณหำปริมำณสำรตกค้ำงต่อกิโลกรัมไขมันเภพื่อ

เภปรียบเภทียบกับปริมำณสำรพิษตกค้ำงสูงสุดที่ปนเภปื้อน

จำกสำ เภหตุ ที่ ไ ม่ อ ำจหลี ก เภ ลี่ ย ง ไ ด้  (Extraneous 

maximum residue limit, EMRL) ในขณะที่กำร

วิเภครำะห์โดยใช้กำรสกัดด้วยไมโครเภวฟ [12,13] นั้น

จ ำเภป็นต้องเภพิ่มขั้นตอนกำรหำปริมำณไขมันในตัวอย่ำง

ก่อนจึงจะสำมำรถรำยงำนผลได้วิธีที่ใช้นี้จึงมีควำม

เภหมำะสมกว่ำ ทั้งนี้กำรสุ่มเภก็บตัวอย่ำงโดยอำศัยควำม

ร่วมมือของศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ของจังหวัด 

ต่ำง ๆ ทำงศูนย์ฯ ไม่สำมำรถจัดหำตัวอย่ำงบำงชนิดได้ 

และกำรขนส่งจะส่งผลกระทบถึงคุณภำพของตัวอย่ำง 

จึงท ำให้ขำดตัวอย่ำงบำงชนิดจำกบำงจังหวัดตำมที่ระบุ

ในตำรำงที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ปริมำณไขมัน (กรัม) ที่สกัดได้จำกเภนื้อสัตว์ 10 กรัม 
 

ที่มำ 
ปริมำณไขมัน (กรมั/ตัวอย่ำง 10 กรัม) 

ปลำนิล ปลำดุก ปลำช่อน ปลำทะเภล เภนื้อหม ู เภนื้อวัว เภนื้อไก ่ กุ้ง หมึก หอย 
เภชียงใหม ่ 0.25 1.65 0.17 2.26 1.15 0.20 0.23 0.10 0.09 0.21 
พิษณุโลก 0.04 0.60 0.22 0.16 1.24 0.05 1.13 0.13 0.04 - 
ขอนแก่น 0.29 0.51 0.08 0.02 0.17 0.10 1.39 0.12 0.12 - 
นครรำชสมีำ 0.08 1.72 0.58 1.90 0.27 0.06 0.59 0.05 0.06 0.06 
ชลบุร ี 0.30 1.16 0.10 0.25 0.12 0.10 1.44 0.11 0.05 0.20 
กรุงเภทพฯ 0.26 1.53 0.12 0.11 0.87 0.90 2.32 0.09 0.07 0.15 
สงขลำ 0.11 1.03 0.51 0.02 0.30 0.10 0.75 0.09 - - 
ตรัง 0.11 2.43          - 0.17         0.27           -         1.17     0.06    0.14 - 
Mean 0.18 1.33 0.25 0.61 0.55 0.22 1.13 0.09 0.08 0.16 
SD 0.11 0.64 0.20 0.91 0.46 0.31 0.64 0.03 0.04 0.07 
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ผลกำรตรวจวิเภครำะห์สำรเภคมีก ำจัดศัตรูพืช
กลุ่มออร์กำโนคลอรีน 20 ชนิด ได้แก่ aldrin, -BHC, 
-chlordane, -chlordane, oxy-chlordane, p, 
p-DDE, p, p-TDE, p, p-DDT, dicofol, dieldrin, 
endrin, -endosulfan, -endosulfan, 
endosulfan sulfate, heptachlor, heptachlor 
epoxide, hexachlorobenzene, -BHC (lindane), 
methoxychlor และ tetradifon และสำร 

polychlorinated biphenyls (PCBs) ชนิด non 
dioxin-like PCBs จ ำนวน 7 ชนิด ได้แก่ PCB 28, 
PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 
และ PCB 180 ตรวจวัดชนิดของสำรมำตรฐำนด้วย
เภครื่อง GC-µECD ให้ค่ำ retention time (RT) ดัง
ตำรำงที่ 2 พบว่ำสำมำรถแยกพีคและวินิจฉัยสำร
มำตรฐำนทั้ง 27 ชนิด โดยใช้เภวลำวิเภครำะห์ทั้งสิ้น 35 
นำที 

 
ตารางที่ 2 ค่ำ retention time (RT) (นำที) ของสำรมำตรฐำนชนิดต่ำง ๆ ด้วยเภครื่องมือ GC-µECD 
 

ชนิดสำรมำตรฐำน Retention time (นำที) ชนิดสำรมำตรฐำน Retention time (นำที) 
hexachlorobenzene 10.65 -endosulfan(d) 22.20 
-BHC(e) 11.08 p, p-TDE(b) 22.41 
-BHC (lindane)(e) 12.18 p, p-DDT(b) 23.96 
heptachlor(c) 13.64 endosulfan sulfate(d) 25.53 
aldrin 14.79 methoxychlor* 27.64 
dicofol* 16.35 tetradifon* 29.67 
oxy-chlordane(a) 16.76 PCB 28 13.37 
t-heptachlor epoxide(c) 17.23 PCB 52 14.57 
-chlordane(a) 17.95 PCB 101 18.11 
-chlordane(a) 18.60 PCB 118 21.23 
-endosulfan(d) 18.76 PCB 153 22.11 
p, p-DDE(b) 19.62 PCB 138 23.80 
dieldrin 20.00 PCB 180 27.08 
endrin 21.38   
*สำรเภคมีก ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กำโนคลอรีนอื่น ๆ ที่ไม่เภป็นสำร POPs, (a) chlordane และอนุพันธ์, (b) DDT และ
อนุพันธ์, (c) heptachlor และอนุพันธ,์ (d) endosulfan และอนุพันธ ์และ (e) lindane และอนุพันธ ์

 
ผลกำรตรวจวิเภครำะห์ตรวจไม่พบกำร

ตกค้ำงของสำร PCBs 7 ชนิด ในทุกตัวอย่ำงเภมื่อ
ขีดจ ำกัดของกำรตรวจพบ (limit of detection, 
LOD) และขีดจ ำกัดของกำรวัดเภชิงปริมำณ (limit of 
quantitation, LOQ) คือ 0.003 และ 0.01 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ โดยที่สหภำพยุโรปได้ก ำหนดค่ำ 
MRL ของสำร PCBs ในอำหำรแต่ละชนิดแตกต่ำงกัน 
และก ำหนดว่ำเภป็นผลรวมของสำร PCBs 6 ชนิด ได้แก่ 
PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 
และ PCB 180 แต่ตรวจพบกำรตกค้ำงของสำร p, p- 



ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2558                                                              วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 93 

 

 
 

รูปที่ 1 (a) ตัวอย่ำงเภนื้อหมูที่เภป็น Blank (b) ผลกำรตรวจวิเภครำะห์สำรเภคมีก ำจัดศัตรูพืชที่เภป็นสำรมลพิษตกค้ำง
ยำวนำน 8 ชนิด สำร non dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) 7 ชนิด และสำรเภคมีก ำจัด
ศัตรูพืชกลุ่มออร์กำโนคลอรีนชนิดอื่นอีก 3 ชนิด ด้วยเภครื่อง GC-µECD ควำมเภข้มข้น 0.01 มิลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร 

 
DDE ซึ่งเภป็นอนุพันธ์ในกลุ่ม DDT ในตัวอย่ำงปลำน้ ำจืด 
3 ตัวอย่ำง คือ ปลำช่อนจำกชลบุรี ปลำดุกจำกตรัง 
และปลำดุกจำกขอนแก่น ปริมำณ 0.05, 0.008 และ 
0.014 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมัน ตำมล ำดับ เภมื่อ
ขีดจ ำกัดของกำรตรวจพบ (limit of detection, 
LOD) และขีดจ ำกัดของกำรวัดเภชิงปริมำณ (limit of 
quantitation, LOQ) คือ 0.002 และ 0.005 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ ซึ่งปริมำณกำรตรวจพบดงักล่ำว

ต่ ำกว่ำค่ำ EMRL ที่ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมัน ตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เภรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษ
ตกค้ำง พ.ศ. 2554 กับตรวจพบสำร endosulfan 
sulfate ซึ่งเภป็นอนุพันธ์ในกลุ่ม endosulfan ใน
ปริมำณต่ ำที่น้อยกว่ำ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมัน
ในตัวอย่ำงปลำช่อนจำกนครรำชสีมำ 1 ตัวอย่ำง ดัง
ตำรำงที่ 4 
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ตารางที่ 3 ขีดจ ำกัดของกำรตรวจพบ (limit of detection, LOD) และขีดจ ำกัดของกำรวัดเภชิงปริมำณ (limit of 
quantitation, LOQ) ของสำรแต่ละชนิดในเภนื้อสัตว์ 

 

สำร 
ขีดจ ำกัดของกำรตรวจพบ 

(Limit of detection, LOD) (mg/kg) 
ขีดจ ำกัดของกำรวัดเภชิงปริมำณ 

(Limit of quantitation, LOQ) (mg/kg) 
1. สำร polychlorinated 

biphenyls (PCBs) ชนิดที่
เภป็น non dioxin-like 

0.003 0.01 

2. สำรเภคมีก ำจัดศตัรูพืชกลุม่ 
organochlorine 

0.002 0.005 

 
ตารางที่ 4 ตัวอย่ำงที่ตรวจพบสำรเภคมีก ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กำโนคลอรีนและสำร POPs 
 

ที่มำ ชนิดตัวอย่ำง 
ปริมำณไขมัน (กรมั) ต่อ

ตัวอย่ำง 10 กรัม 
สำรที่ตรวจพบ 

ปริมำณสำรที่ตรวจพบ 
(µg/g fat) 

ชลบุร ี ปลำช่อน 0.10 p, p-DDE 0.050 
นครรำชสมีำ ปลำช่อน 0.58 endosulfan sulfate น้อยกว่ำ 0.005 
ตรัง ปลำดุก 2.43 p, p-DDE 0.008 
ขอนแก่น ปลำดุก 0.51 p, p-DDE 0.014 
 

มีกำรตรวจยืนยันชนิดสำรที่ตรวจพบอีก
ครั้งด้วยเภครื่องมือ GC-MS ในกรณีที่ตรวจพบกำร
ตกค้ำงของสำร POPs จำกเภครื่อง GC-µECD เภนื่องจำก
กำรพบพีคที่มี RT เภท่ำกับสำรมำตรฐำนอำจเภกิด
ข้อผิดพลำดได้ ทั้งในกรณีที่เภป็นพีครบกวนจำกเภนื้อ
ตัวอย่ำงเภองและอำจเภป็นสำรเภคมีชนิดอื่นที่มีค่ำ RT 
เภท่ำกัน ซึ่งอำจท ำให้มีโอกำสรำยงำนผลผิดพลำดได้ 

กำรตรวจยืนยันนี้จะท ำให้ผลกำรวิเภครำะห์มีควำม
น่ำเภชื่อถือเภพรำะเภป็นกำรตรวจยืนยันโดยอำศัยสัดส่วนที่
จ ำเภพำะของ fragmentation ions ที่เภกิดจำกกำรแตก
ตัวของสำร p,p-DDE และสำร endosulfan sulfate 
แล้วตรวจวัด quantified และ confirmed ions 
ตำมแต่ละชนิดของสำรด้วยเภครื่องมือ GC-MS ดัง
ตำรำงที่ 5 

 
ตารางที่ 5 fragmentation ions ของสำร p, p-DDE และสำร endosulfansulfate จำกเภครื่อง GC-MS 
 

ชนิดสำร 
quantified ion target 

(m/z) 
confirmed ions (Q1) 

(m/z) 
confirmed ions (Q2) 

(m/z) 
p, p-DDE 246 318 248 
endosulfan sulfate 272 274 229 
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นอกจำกน้ีเภพื่อเภป็นกำรประกันคุณภำพกำร
วิเภครำะห์ยังได้ท ำกำรควบคุมคุณภำพภำยใน (internal 
quality control) โดยทดสอบกำรกลับคืน 
(recovery) เภพื่อให้ทรำบประสิทธิภำพของวิธีวิเภครำะห์
ในกำรวัดปริมำณสำรที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกำรเภติมสำร
มำตรฐำนที่ระดับควำมเภข้มข้น 0.01 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ลงในตัวอย่ำงทุกชนิดที่ท ำกำรวิเภครำะห์ชนิด
ละ 1 ตัวอย่ำง หรือจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของ
ตัวอย่ำง ค ำนวณค่ำ recovery ของสำรส่วนท่ีเภติมลงไป 
พบว่ำมีค่ำอยู่ในช่วงของเภกณฑ์ยอมรับระหว่ำง 70-120 
% ตำมมำตรฐำนของ CODEX ในทุกตัวอย่ำงที่ท ำกำร
ทดสอบ และได้ท ำกำรท ำซ้ ำ (duplicate) ในตัวอย่ำง
ทุกชนิดที่ท ำกำรวิเภครำะห์ชนิดละ 1 ตัวอย่ำง หรือ
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของตัวอย่ำงเภช่นกัน พบว่ำ
ไม่มีควำมแตกต่ำงของผลกำรวิเภครำะห์ของทั้งสอง
ตัวอย่ำงที่ทดสอบ (% RPD < 25 %) ท ำกำรควบคุม
คุณภำพภำยนอก (external quality control) โดย
ก ำ ร เภ ข้ ำ ร่ ว ม ก ำ ร ท ด ส อ บ ค ว ำ ม ช ำ น ำ ญ ข อ ง
ห้องปฏิบัติกำร (PT participation) กับองกร FAPAS® 
ของประเภทศอังกฤษ ซึ่งผลเภป็นที่น่ำพอใจโดยมีค่ำ Z 
น้อยกว่ำ 2 

3.2 วิจารณ์ 
วิธีวิเภครำะห์ที่ใช้เภป็นแบบ multi-residues 

method ที่สำมำรถท ำกำรวิเภครำะห์สำรเภคมีก ำจัด
ศัตรูพืชกลุ่มออร์กำโนคลอรีนและสำร POPs ทั้ง 27 
ชนิด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในครั้งเภดียว ปริมำณ
ไขมันท่ีสกัดได้จำกปลำนิล ปลำดุก ปลำช่อน ปลำทะเภล 
เภนื้อหมู เภนื้อวัว เภนื้อไก่ กุ้ง หมึก และหอย เภฉลี่ย  คือ 
0.18, 1.33, 0.25, 0.61, 0.55, 0.22, 1.13, 0.09, 
0.08 และ 0.16 กรัม ตำมล ำดับ เภมื่อเภปรียบเภทียบกับ
ปริมำณไขมันจำกตำรำงแสดงคุณค่ำทำงโภชนำกำร
ของอำหำรไทย จัดท ำโดยกองโภชนำกำร กรมอนำมัย 
กระทรวงสำธำรณสุข [14] ที่แสดงไว้ที่ NC, 0.24, 

0.38, 0.31, 0.33, 0.48, 0.97, 0.13, 0.07 และ 0.09 
ตำมล ำดับ พบว่ำมีค่ำใกล้เภคียงกัน ปริมำณไขมันที่ได้
จำกสัตว์น้ ำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปลำ คือ กุ้ง หมึก และหอยมี
ค่ำต่ ำ เภนื้อสัตว์ที่มีปริมำณไขมันมำกที่สุดคือเภนื้อไก่ 
ส ำ ม ำ ร ถต ร ว จ วั ด ส ำ ร เภ ค มี ก ำ จั ด ศั ต รู พื ช ก ลุ่ ม
ออร์กำโนคลอรีนและสำร POPs ทั้ง 27 ชนิด ใน
เภนื้อสัตว์ทุกชนิดได้โดยไม่มีพีครบกวนยกเภว้นหอยที่มี  
พีครบกวนมำกจนไม่สำมำรถแยกพีคของสำรมำตรฐำน
ออกจำกพีคของเภนื้อตัวอย่ำงได้ จึงไม่สำมำรถตรวจ
วิเภครำะห์ในตัวอย่ำงหอย 4 ตัวอย่ำง ได้ สำร PCBs ที่
เภดิมใช้ในอุตสำหกรรมบรรจใุนหม้อแปลงเภพื่อเภป็นฉนวน
และตัวเภก็บประจุไฟฟ้ำ หลังจำกมีมำตรกำรกำรเภลิกใช้
ของอนุสัญญำฯ เภมื่อปี พ.ศ. 2547 จึงท ำให้ตรวจไม่พบ
กำรตกค้ำงของสำร PCBs ชนิด non dioxin-like 7 
ชนิด ในทุกตัวอย่ำงแต่พบกำรตกค้ำงของสำร p,p-
DDE สำรอนุพันธ์ในกลุ่ม DDT ในช่วง 0.008-0.05 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมัน ในตัวอย่ำงปลำน้ ำจืด 3 
ตัวอย่ำง ปริมำณกำรตรวจพบดังกล่ำวต่ ำกว่ำค่ำ EMRL 
ที ่1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมัน ตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เภรื่อง อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง พ.ศ. 2554 
ทั้งนี้สำร DDT ถูกจัดให้อยู่ในภำคผนวก บี ที่ต้องจ ำกัด
กำรใช้งำนในกำรควบคุมจ ำนวนยุงเภพื่อประโยชน์
ทำงกำรสำธำรณสุขจึงยังคงตรวจพบกำรตกค้ำงใน
เภนื้อเภยื่อสัตว์ในรูปของเภมตำบอไลท์ และตรวจพบเภฉพำะ
ในปลำน้ ำจืดคือปลำดุกและปลำช่อนเภนื่องจำกเภป็นปลำ
ที่มีปริมำณไขมันสูงและสำร POPs สำมำรถละลำยได้ดี
และสะสมในไขมันของสิ่งมีชีวิต แต่ตรวจไม่พบในสัตว์
ทะเภลเภพรำะทะเภลจัดว่ำมีระยะห่ำงจำกแหล่งกำรใช้งำน
ของ DDT ระบบห่วงโซ่อำหำรและกำรถ่ำยทอดทำง
สิ่งแวดล้อมท่ีห่ำงไกลท ำให้เภนื้อสัตว์ปีกและสัตว์เภลี้ยงลูก
ด้วยนมปลอดภัยจำกสำร POPs เภช่นเภดียวกัน ตรวจพบ
สำร endosulfan sulfate ถึงแม้จะมีกำรยกเภลิกกำรใช้
งำนแล้วก็ตำม แต่พบในปริมำณต่ ำที่น้อยกว่ำ 0.005 
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มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมันในตัวอย่ำงปลำน้ ำจืด 1 
ตัวอย่ำง แต่ยังไม่มีกำรก ำหนดค่ำ EMRL ของ 
endosulfan ในประเภทศไทย และ CODEX ก็ยังไม่ได้
ระบุค่ำ MRL ของ endosulfan ในเภนื้อสัตว์น้ ำและ
ผลิตภัณฑ์ เภ ช่นกัน เภนื่ องจำกพึ่ งมีกำรบรรจุสำร 
technical endosulfan เภป็นสำร POPs ชนิดใหม่
เภพิ่มเภติมในภำคผนวกเภอ เภมื่อปี พ.ศ. 2554 เภท่ำนั้น จำก
กำรศึกษำโดยส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
ที่ระบุว่ำมีกำรตกค้ำงของสำร endosulfan ในน้ ำจำก
แม่น้ ำเภจ้ำพระยำในเภขตกรุงเภทพมหำนครและปริมณฑล
ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในขณะนั้นยังมีกำรอนุญำตให้ใช้
งำนอยู่ จึงท ำให้กล่ำวได้ว่ำยังมีกำรตกค้ำงของสำร
ดังกล่ำวอยู่ในสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อำหำร และตรวจ
พบได้ในเภนื้อสัตว์น้ ำดังกล่ำว ทั้งนี้ปริมำณสำร POPs ที่
ตรวจพบที่ต่ ำกว่ำค่ำ EMRL เภป็นปริมำณที่เภช่ือถือได้
เภนื่องจำกใช้วิธีที่เภป็นวิธีมำตรฐำนผ่ำนกำรทดสอบควำม
ถูกต้องของวิธีโดยคณะผู้วิจัยและมีรำยงำนคุณลักษณะ
ที่เภหมำะสมกับกำรตรวจวิเภครำะห์ที่ได้มีกำรตีพิมพ์
เภผยแพร่แล้ว รวมถึงทุกกระบวนกำรวิเภครำะห์มีกำร
ควบคุมคุณภำพทุกขั้นตอนท้ังภำยนอกและภำยในด้วย 

ควำมปลอดภัยจำกกำรได้รับสัมผัสทำงกำร
บริโภคพิจำรณำได้สองกรณี คือ ประกำรแรก เภมื่อ
พิจำรณำเภปรียบเภทียบปริมำณกำรตกค้ำงของสำร DDT 
ในตัวอย่ำงปลำน้ ำจืดที่ตรวจพบในช่วง 0.008-0.05 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมัน กับค่ำ EMRL ที่ 1 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมไขมัน พบว่ำยังต่ ำกว่ำเภกณฑ์มำตรฐำน และ
ประกำรต่อมำ พิจำรณำจำกค่ำ acceptable daily 
intake (ADI) โดย CODEX ได้ก ำหนดค่ำ ADI ของ 
DDT ไว้ท่ี 0.01 มิลลิกรัมต่อน้ ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เภมื่อ
น ำค่ำกำรตกค้ำงของ DDT สูงสุดที่พบในปลำช่อนจำก
จังหวัดชลบุรี 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไขมัน และมี
ไขมันร้อยละ 0.01 ทรำบค่ำกำรบริโภคสัตว์น้ ำของไทย
เภฉลี่ยเภป็น 30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี [15] หรือวันละ 82 

กรัม และเภมื่อก ำหนดน้ ำหนักตัวของประชำกรไทยเภป็น 
50 กิโลกรัม คนไทยจะได้รับสำรพิษจำกกำรบริโภคคิด
เภป็น 8.2x10-9 มิลลิกรัมต่อน้ ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน 
ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำ ADI มำก เภมื่อได้พิจำรณำทั้งสองกรณีแล้ว
พบว่ำเภนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประมงที่คนไทยบริโภค
ปลอดภัยจำกสำรมลพิษตกค้ำงยำวนำน 
 

4. สรุป 
ข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เภห็นว่ำเภนื้อสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์ประมงที่คนไทยบริโภคและผลิตในประเภทศมี

ควำมปลอดภัยจำกกำรปนเภปื้อนของสำรมลพิษตกค้ำง

ยำวนำนเภนื่องจำกปริมำณสำรที่ตรวจพบไม่เภกินค่ำ

มำตรฐำน และมีควำมเภสี่ยงของกำรได้รับสำรที่ท ำกำร

วิเภครำะห์ในเภนื้อสัตว์ต่ ำ มำตรกำรต่ำง ๆ ที่ประชำคม

โลกร่วมกันจัดท ำขึ้นในอนุสัญญำสตอกโฮล์มว่ำด้วย

สำรมลพิษที่ตกค้ำงยำวนำนนั้นก ำลังส่งผลในเภชิงบวก

ต่อกำรประเภมินควำมมีประสิทธิผลของอนุสัญญำฯ 

(effectiveness evaluation) และสำมำรถใช้เภป็น

รำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบสำร POPs ในของ

ประเภทศตำมแนวทำงใน (global monitoring plan, 

GMP) เภสนอต่อที่ประชุมภำคีสมำชิกอนุสัญญำฯ 

(conference of the parties, COP) เภพื่อพิจำรณำ

ต่อไป 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ นำงกนกพร อธิสุข ผู้เภช่ียวชำญด้ำน

มำตรฐำนของอำหำร และนำงวิชำดำ จงมีวำสนำ 

นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเภศษ ที่ให้

ข้อเภสนอแนะในกำรท ำวิจัย และศูนย์วิทยำศำสตร์

กำรแพทย์ส ำหรับควำมช่วยเภหลือในกำรจัดเภก็บตัวอย่ำง 
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