การลดสารตกค้างในผักและผลไม้
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ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบนั ประชาชนมีความตืนตัวเรืองสุขภาพกันมากขึน โดยหันมาออกกําลังกายและรับประทานอาหารสุขภาพที
มีประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างไรก็ตามปั ญหาสารตกค้างในผักและผลไม้ยงั เป็ นภัยใกล้ตวั ทีพบได้บ่อยในชีวติ ประจําวัน
โดยเฉพาะสารทีรูจ้ กั กันในนามของยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า สารทังสองประเภทนีจัดเป็ นสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ซึงเป็ น
สารทีมีการใช้ในภาคเกษตรกรรมเพือกําจัดสิงมีชวี ติ อืนทีเป็ นอันตรายหรือก่อความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร
เช่น แมลง วัชพืช หนู สัตว์แทะ หอยและปู เป็ นต้น นอกจากยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้าแล้วยังมีสารเคมีอกี หลายชนิดที
ถูกนํามาใช้เพือกําจัดศัตรูพชื โดยสามารถแบ่งสารเคมีเหล่านีตามชนิดของสิงมีชวี ติ ทีต้องการควบคุมหรือกําจัด ดังแสดง
ในตารางที
ตารางที ประเภทของสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื 1,2
สารเคมีกาํ จัดศัตรูพืช
กลุ่มสาร
ตัวอย่างสารเคมี
สารเคมีกําจัดแมลง
กลุ่มทีมีคลอรีนเป็ นองค์ประกอบ
ดีดที ี ดีลดริน ออลดริน
กลุ่มทีมีฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประกอบ มาลาไธออน เฟนนิโตรไธออน ไดคลอวอส
ไกลโฟเซตคลอร์ไพริฟอส
กลุ่มทีมีคาร์บาริลเป็ นองค์ประกอบ คาร์บาริว คาร์โบฟูแรน เบนไดโอคาร์บ
กลุ่มทีมีไพรีทรินเป็ นองค์ประกอบ
เดลตาเมธริน เพอร์เมธริน ไบโอเรสเมธริน
สารป้ องกันวัชพืช
กลุ่มทีมีพษิ ทําลายไม่เลือก
พาราควอต
กลุ่มทีมีพษิ ทําลายเฉพาะกลุ่มวัชพืช แอนทราซิน
สารกําจัดเชือรา
กลุ่มทีมีไดเมธิลไดไธโอคาร์บาเมต ไซแรม เฟอร์แบม ไธแรม
เป็ นองค์ประกอบ
กลุ่มทีมีเอธิลบิสไดไธโอคาร์บาเมต แมเนบ แมนโคเซบ ไซเนบ
เป็ นองค์ประกอบ
กลุ่มอืน ๆ
สารทีมีเมธิลเมอร์ควิ รี เฮกซาคลอโรเบนซีน
หรือเพนตะคลอโรฟี นอลเป็ นองค์ประกอบ
วอร์ฟาริน
สารกําจัดหนูและสัตว์ กลุ่มทีมีฤทธิต้านการแข็งตัวของ
เลือด
แทะ
สารเคมีข้างต้น นอกจากจะมีประโยชน์ ต่อทางเกษตรกรรมแล้วในอีกแง่มุ มหนึงก็จัด เป็ น สารเคมีอนั ตรายทีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทังเกษตรกรและผูบ้ ริโภค หากสัมผัส สูดดม หรือรับประทานสารเหล่านีเข้าสู่รา่ งกาย
โดยสารบางชนิดก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันและพิษเรือรัง พิษเฉียบพลันทีพบบ่อย ได้แก่ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดิน หายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบประสาทและกล้า มเนื อ เป็ นต้ น ส่ ว นพิษ เรือรัง ได้ แ ก่ ก่ อ ให้เกิด การ
เปลียนแปลงทางพันธุกรรม ก่อมะเร็ง และก่อให้เกิดความพิการแก่ทารก เป็ นต้น ผลกระทบเหล่านีนําไปสู่การยกเลิกการ
ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพชื บางชนิดในหลายประเทศทัวโลก เช่น การยกเลิกการใช้พาราควอตในประเทศในสหภาพยุโรป

กัมพูชา จีน คูเวต ลาว เกาหลีใต้ ศรัลงั กา ซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวียดนาม เป็ นต้น สําหรับในประเทศไทยมี
ความพยายามทีจะยกเลิกการใช้พ าราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟ อส โดยมีม าตรการลดการใช้แ ละมาตรการ
ทดแทน ซึงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ปี นับจากวันทีมีมติจากทีประชุมคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.
เนืองจากสารดังกล่าวเป็ น สารเคมีอนั ตรายสะสมทีก่อให้เกิด โรคต่าง ๆ เช่น โรคไต โรคมะเร็ง โรคตับ รวมทัง
ส่งผลต่อความผิดปกติเกียวกับต่อมไร้ท่อ และพัฒนาการทางสมองของเด็ก เป็ นต้น ,3
การป้ องกันตนเองเพือให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตผลทางการเกษตรจึงเป็ นแนวทางทีประชาชน
สามารถทําได้เพือลดปริมาณสารเคมีตกค้าง ซึงสามารถทําได้โดยการล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาดก่อนนําไปรับประทานหรือ
ประกอบอาหารด้วยวิธกี ารต่างๆ ดังแสดงในตารางที
ตารางที วิธกี ารล้างผัก ผลไม้ 4-6
วิ ธีการ
การใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต
(ผงฟู)
การใช้นําส้มสายชู
การล้างด้วยนําไหล

การปอกเปลือกหรือลอกเปลือก
ชันนอก
การต้มหรือลวกด้วยนําร้อน
การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
การใช้ด่างทับทิม

การแช่นําซาวข้าว
การใช้เกลือป่ น
การแช่ในนํายาล้างผัก

วิธีปฏิ บตั ิ
ช้อนโต๊ะ ผสมนําอุน่
ลิตร แช่ไว้ นาที และล้างด้วย
นําสะอาดปริมาณมาก เพือไม่ให้ผงฟูตกค้าง
กรดนําส้มความเข้มข้นร้อยละ ผสมนําในอัตราส่วน ต่อ
แช่ไว้ - นาที และล้างด้วยนําสะอาดปริมาณมาก
เปิ ดนําความแรงพอประมาณให้ไหลผ่านผักหรือผลไม้ทบรรจุ
ี
ไว้ในตะแกรงโปร่ง นาน นาที และใช้มอื ช่วยถูใบผักหรือผิว
ผลไม้
ลอกใบชันนอกของผัก หรือปอกเปลือกผลไม้ และล้างด้วยนํา
สะอาดปริมาณมาก
ลวกหรือต้มผักด้วยนําร้อน อาจสูญเสียวิตามินทีละลายนํา
และไม่ทนความร้อน เช่น วิตามินบี และวิตามินซี เป็ นต้น
ช้อนชา ผสมนํา ลิตร แช่ไว้ นาที และล้างด้วยนํา
สะอาดปริมาณมาก
20- เกล็ด ผสมนํา ลิตร แช่ไว้ นาที และล้างด้วยนํา
สะอาดปริมาณมาก ควรใช้ตามปริมาณทีระบุ เพราะหากใช้
มากเกินไปจะระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
หายใจ และถ้าเข้าตาอาจทําให้ตาบอด
แช่ในนําซาวข้าวนาน นาที และล้างด้วยนําสะอาดปริมาณ
มาก
1 ช้อนโต๊ะ ผสมนํา ลิตร แช่ไว้ นาที และล้างด้วยนํา
สะอาดปริมาณมาก
ใช้นํายาความเข้มข้นร้อยละ . ผสมนํา ลิตร แช่ไว้
นาที และล้างด้วยนําสะอาดปริมาณมาก

ร้อยละการลด
ปริ มาณสารพิ ษ
90-95
60-84
25-63

27-72
50
35-50
35-43

35-43
27-38
27-75
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