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  Bioaccumulations of oxytetracycline by three aquatic plants, 

watermeal (Wolffia arrhiza L.Wimm.)  cabomba  (Cabomba caroliniana 
A.Gray) and water spinach (Ipomoea aquatica Forsk.) were studied by using 
three test concentrations of  oxytetracycline (10,20 and 30 mg.L-1) under 
average temperature at 37oC and dark condition for 15 days. The results 
showed that the bioaccumulations of the oxytetracycline in those three aquatic 
plants increased with test concentration and time. The Concentration Factors 
(CF) of watermeal were between 2.32.-3.41 L.g-1dry weight while CF values 
for cabomba were between 1.94-3.09 L.g-1dry weight and  water spinach root 
were between  2.42-3.66 L.g-1dry weight. At the same test concentration, 
comparisons of the accumulated concentrations in all aquatic plants showed 
that water spinach root accumulated oxytetracycline higher than those found 
in watermeal and cabomba but not significantly difference at P>0.05. It was 
noted that the translocation of oxytetracycline occurred in water spinach since 
its shoot concentrations were detected. In conclusion, the average CF values 
of three aquatic plants were similar and less than 4 L.g-1dry weight, In 
addition, comparisons of the concentration factors calculated in term of plant 
lipid weight basis, the results showed that the CFs of cabomba > water 
spinach > watermeal. The Concentration Factors (CF) of cabomba were 
between  168.51- 268.41 L.g -1 lipid weight while CF values for water spinach 
were between 135.99 - 205.83 L.g -1 lipid weight  and watermeal were 
between  110.53 - 162.33 L.g -1 lipid weight.  In conclusion, plant lipid content 
may not be an important factor for oxytetracycline accumulation as well as its 
role in other organic compound accumulations. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ยาปฏิชีวนะเร่ิมมีบทบาทสาํคญัในส่ิงแวดลอ้ม มีการใชท้ั้งในคนและในสตัวท่ี์เล้ียงเพื่อการ

บริโภค  เช่น  สุกร  เป็ด  ไก่  กุง้  เป็นตน้  ทาํใหส้ามารถตรวจพบยาปนเป้ือนในแหล่งนํ้ าต่างๆ  เช่น 

นํ้ าทิ้งของโรงพยาบาล  หรือนํ้ าทิ้ง จากระบบบาํบดั  นํ้ าผิวดิน  รวมทั้ งนํ้ าทิ้งจากฟาร์มเล้ียงสัตว์

ต่างๆ เช่น  ฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร  เป็นตน้  ยาปฏิชีวนะในส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อจุลินทรียท่ี์เป็น

ประโยชน์ เช่น  อาจทาํใหจุ้ลินทรียท่ี์ทาํหนา้ท่ียอ่ยสลายอินทรียวตัถุต่างๆถูกกาํจดั  หรืออาจทาํให้

จุลินทรียท่ี์เป็นอนัตรายเกิดการด้ือยาเช่นเดียวกบัท่ีเกิดข้ึนในคน  จากสถิติการนาํเขา้ยาปฏิชีวนะของ

ประเทศไทยและการใชย้าปฏิชีวนะในการเล้ียงสตัวท์ั้งการเล้ียงกุง้  สุกร  และเล้ียงไก่  พบว่าออกซี

เตตราซยัคลินเป็นท่ีนิยมใชโ้ดยยาจะถกูผสมในอาหารสตัวห์ลายๆชนิด  โดยในบ่อเล้ียงกุง้มีการใส่

ยาเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ  ส่วนในฟาร์มสุกรหรือฟาร์มไก่มกัผสมออกซีเตตราซยัคลินในอาหาร  

สาํหรับในบ่อเล้ียงปลาเองถึงแมจ้ะไม่พบการใส่ออกซีเตตราซยัคลินลงในบ่อโดยตรง  แต่ในการ

เตรียมบ่อปลามีการเติมปุ๋ยคอกซ่ึงอาจใช้มูลสุกรหรือมูลไก่เพ่ือเร่งให้เกิดแพลงก์ตอนพืชหรือ

ตะไคร่นํ้ าท่ีปลาจะใชเ้ป็นอาหาร   

ในพ้ืนท่ีเขตนครปฐมเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการเล้ียงสุกรและสัตวปี์กเป็นจาํนวนมากและมีการใช้

ออกซีเตตราซยัคลินในการรักษาโรคอยา่งแพร่หลาย  ซ่ึงฟาร์มส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ใกลแ้ม่นํ้ าท่าจีน  นํ้ า

จากการลา้งคอกท่ีมีมลูสตัวจ์ะถกูปล่อยลงสู่แหล่งนํ้ า  ทาํให้ออกซีเตตราซยัคลินสามารถแพร่เขา้สู่

ส่ิงแวดลอ้มและตกคา้งอยูใ่นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินหรือนํ้ า  กระบวนการแพร่ของยาปฏิชีวนะ

ในส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นเช่นเดียวกบัการแพร่ของสารประกอบอินทรียอ่ื์นๆ  คือ  สามารถแพร่จากดิน

ไปนํ้ า  หรือจากนํ้ าไปดิน  และสามารถสะสมในส่วนต่างๆของส่ิงแวดลอ้ม  ไม่ว่าจะเป็นดิน  นํ้ า  

ตะกอนดิน  พืช  พืชนํ้ า  และส่ิงมีชีวิต โดยกระบวนการแบ่งส่วน(partition process)ระหว่างเฟส

ต่างๆ  โดยทัว่ไปดินหรือตะกอนดินเป็นท่ีดูดซบัยาปฏิชีวนะเอาไวใ้นเบ้ืองตน้และปลดปล่อยยา
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ปฏิชีวนะออกมา  พืชเป็นตวัดูดซบัสารพิษและสะสมในรากพืชหรือในเน้ือเยื่อพืชต่อไป  ในกรณี

ของแหล่งนํ้ าท่ีมียาปฏิชีวนะสะสมอยู่พืชนํ้ าชนิดต่างๆสามารถดูดซบัยาปฏิชีวนะจากนํ้ าได ้  โดย

ปริมาณยาปฏิชีวนะท่ีสะสมในพืชนั้นจะข้ึนกบัเวลาและความเขม้ขน้ของยาปฏิชีวนะในตวักลางไม่

ว่าจะเป็นดินหรือนํ้ า  การสะสมออกซีเตตราซยัคลินในพืชทาํให้ยาสามารถเขา้สู่ห่วงโซ่อาหารและ

มาถึงคนในท่ีสุด 

ในการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาการสะสมยาปฏิชีวนะ คือ ออกซีเตตราซยัคลินจากแหล่งนํ้ า  เลือกใช้

ตวัแทนพืชนํ้ า 3 ชนิดในการสะสมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ า โดยพืชนํ้ าท่ีใชไ้ดแ้ก่ ไข่นํ้ า เป็นพืชลอย

นํ้ า  สาหร่ายบวัเป็นพืชอยู่ใตน้ํ้ า  และผกับุง้เป็นพืชท่ีรากอยู่ใตน้ํ้ า ส่วนลาํตน้ลอยนํ้ า  พืชนํ้ าทั้ ง 3

ชนิดเป็นพืชทอ้งถิ่นท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไปตามแหล่งนํ้ าต่างๆ และยงัเป็นอาหารของปลาและคน  

ซ่ึงเม่ือแหล่งนํ้ ามีออกซีเตตราซยัคลินปนเป้ือนพืชนํ้ าจะดูดซบัและสะสมยาไว ้โดยการดูดซึมสาร

ของพืชจะผา่นเซลลเ์มมเบรนซ่ึงการดูดซึมมกัข้ึนกบัปริมาณไขมนัของพืช   นอกจากน้ีปริมาณยาท่ี

สะสมในพืชนั้นยงัข้ึนกบัเวลาและความเขม้ขน้ของยาปฏิชีวนะในนํ้ า   สาํหรับความเขม้ขน้ของยา

ในนํ้ าอาจมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสลายตวั ไดแ้ก่ อุณหภูมิของนํ้ า แสง ซ่ึงอาจมีผลต่อปริมาณการ

สะสมของยาไดเ้ช่นกนั 

 

2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาการสะสมออกซีเตตราซัยคลินจากนํ้ าของพืชนํ้ า 3 ชนิด ได้แก่   ไข่นํ้ า  

สาหร่ายบวั และ ผกับุง้ท่ีอุณหภูมิหอ้ง และไม่มีแสง 
2.2  เพ่ือศึกษาผลของความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ า  รวมทั้ งระยะเวลาท่ีพืช

ไดรั้บแลว้มีผลต่อปริมาณยาท่ีพืชแต่ละชนิดสะสม  

2.3  เพ่ือศึกษาผลของปริมาณไขมนัในพืชทั้ง 3 ชนิด ท่ีมีผลต่อการสะสมของออกซีเตตรา

ซยัคลิน 
 

3. สมมตฐิานของการศึกษา 

ออกซีเตตราซยัคลินท่ีปนเป้ือนในแหล่งนํ้ า  แหล่งท่ีมาสาํคญัโดยเฉพาะฟาร์มสุกรปล่อย

ของเสีย เช่น นํ้ าลา้งคอกท่ีมีมลูสุกรลงแม่นํ้ าโดยตรงโอกาสท่ีออกซีเตตราซยัคลินจะแพร่ลงสู่แหล่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

3

นํ้ าและเขา้สะสมในพืชท่ีอยูใ่นแหล่งนํ้ าจึงเป็นไปไดม้าก  พืชนํ้ าสามารถดูดซบัออกซีเตตราซยัคลิน

ในปริมาณท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัชนิดของพืช  เน่ืองจากพืชมีกลไกการดูดซบัต่างกนั กล่าวคือ ไข่นํ้ า

และสาหร่ายบัวดูดซับสารเขา้ทางผิว (surface absorption) ผกับุ้งดูดซับสารผ่านทางราก  และ

สาหร่ายบวัยงัสามารถดูดซบัสารผา่นทางรากไดเ้ช่นเดียวกบัผกับุง้  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสะสมสาร

ในพืชยงัข้ึนกบัปริมาณไขมนัในพืช  เน่ืองจากกระบวนการดูดซบัสารประกอบอินทรียผ์่านเซลล์

เมมเบรนมกัข้ึนกบัปริมาณไขมนั  นอกจากน้ีการสะสมยงัข้ึนกบัความเขม้ขน้ของยาในนํ้ า 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาการสะสมยาปฏิชีวนะออกซีเตตราซยัคลิน  ท่ีความเขม้ขน้ 10, 20, 30 มก.ลิตร-1 ซ่ึง

การศึกษาในธรรมชาติพบค่าความเขม้ขน้ค่อนขา้งตํ่าในช่วง 0.07-1.34 มคก.ลิตร-1  แต่การทดลองน้ี

ใชสู้งสุดท่ี 30 มก.ลิตร-1  เน่ืองจากตอ้งการใหไ้ดผ้ลท่ีแม่นยาํและพืชไม่ตาย  ทดลองภายใตส้ภาวะท่ี

ไม่มีแสงและท่ีอุณหภูมิหอ้ง  เพ่ือลดปัจจยัท่ีมีผลต่อการสลายตวัของออกซีเตตราซยัคลิน   โดยใช้

พืชนํ้ า 3 ชนิด ไดแ้ก่ ไข่นํ้ า เป็นพืชลอยนํ้ า  สาหร่ายบวัเป็นพืชอยู่ใตน้ํ้ า  และผกับุง้เป็นพืชท่ีรากอยู่

ใตน้ํ้ า ส่วนลาํตน้ลอยนํ้ า   

 

5. ขั้นตอนการศึกษา 
5.1 สืบคน้ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 วางแผนการทดลองและเขียนโครงร่างการวิจยั 

5.3 ขออนุมติัหวัขอ้และโครงร่างวิทยานิพนธ ์

5.4 ทาํการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง 

5.5 รวบรวมผลการทดลองและเขียนวิทยานิพนธ ์

5.6 เสนอวิทยานิพนธเ์พ่ือขอสอบ 

5.7 สอบวิทยานิพนธ ์

5.8 แกไ้ขวิทยานิพนธ ์

5.9 ส่งวิทยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 ยาปฏิชีวนะ 

2.1.1  ประวตัแิละความสําคญั 

การใชส้ารท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์หรือสารท่ีแยกไดจ้ากเซลลท่ี์มีชีวิตเพ่ือไปฆ่าหรือ

ทาํลายเซลลต่์างๆนั้นไดท้าํกนัมานานกว่า 2500 ปี  โดยไม่ไดมี้การตั้ งช่ือสารเคมีท่ีแยกไดน้ั้นแต่

อยา่งใด (มาลินี, 2541) ตวัอย่างเช่น  ชาวจีนมีการแยกเอาเช้ือราท่ีข้ึนเตา้หู้มารักษาแผลท่ีเน่าหรือ

แผลท่ีเกิดจากการติดเช้ืออ่ืนๆและใชไ้ดผ้ลดี  นอกจากน้ียงัพบรายงานเก่ียวกบัการรักษาโรคติดเช้ือ

โดยใชส้ารท่ีแยกได้จากพืชบางชนิดและจากดินซ่ึงเป็นแหล่งท่ีสามารถสกดัแยกเอาเช้ือราหรือ

แบคทีเรียออกมาได ้(มาลินี, 2541)  จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1900  Paul Ehrlich ไดเ้รียกสารประกอบ

เหล่าน้ีว่า “เคโมเทอราปี (Chemotherapy)”   ซ่ึงหมายถึง สารประกอบเคมีใดๆท่ีมีฤทธ์ิในการทาํลาย

หรือฆ่าเซลลท่ี์มีชีวิตเลก็ๆท่ีพบอยูใ่นร่างกายโดยไม่ทาํอนัตรายต่อร่างกาย 

ในปี ค.ศ.1940  Florey และคณะสามารถแยกเพนนิซิลลิน   ออกมาจากอาหารเล้ียง

เช้ือไดส้าํเร็จ (กมลชยั, 2545)   เม่ือผลิตเพนนิซิลลินในรูปบริสุทธ์ิไดแ้ลว้จึงไดมี้การทดสอบฤทธ์ิ

และความเป็นพิษของยาน้ี  ซ่ึงพบว่าเพนนิซิลลิน มีประสิทธิภาพสูง (enormous potency) และมี

ความเป็นพิษตํ่า  ต่อมาจึงไดมี้การผลิตยาปฏิชีวนะข้ึนมาอีกหลายร้อยชนิด  แต่ส่วนใหญ่ท่ีผลิตได้

จะมีพิษสูงมีเพียงไม่ก่ีชนิดท่ีใหผ้ลดีในการรักษา  ไดแ้ก่  สเตปโตมยัซิน (ปี ค.ศ.1944)   คลอแรมเฟ

นิคอล(ปี ค.ศ.1947)  คลอเตตราซยัคลิน(ปี ค.ศ.1948)  เพนนิซิลลินก่ึงสังเคราะห์ (ตั้ งแต่ปี ค.ศ.

1958)  ยากลุ่มเซฟาโลสปอลีน(ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1964) และยากลุ่ม ฟลูออโรควิโนโลน (ตั้ งแต่ปี ค.ศ.

1986) เป็นตน้ 

2.1.2  ความหมายของยาปฏิชีวนะ 

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) หมายถึง  สารประกอบท่ีผลิตหรือสร้างข้ึนโดยจุลชีพชนิด

ใดชนิดหน่ึงซ่ึงมีฤทธ์ิยบัย ั้งหรือขัดขวางการเจริญเติบโตของจุลชีพอีกกลุ่มหน่ึง  หรือมีฤทธ์ิไป
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ทาํลายจุลชีพอ่ืนท่ีทาํใหเ้กิดโรคในร่างกายคน นอกจากน้ียงัมียาปฏิชีวนะบางตวัท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึน

ดว้ยกระบวนการทางเคมี  เช่น  ยาในกลุ่มซลัฟา  เป็นตน้ 

2.1.3  ชนิดของยาปฏิชีวนะ 

ชนิดของยาปฏิชีวนะท่ีถกูคน้พบมีอยูห่ลายร้อยชนิด  และท่ีนาํมาใชใ้นการรักษาโรค

ติดเช้ือในปัจจุบนัมีอยูป่ระมาณ 100 ชนิด ซ่ึงอาจจาํแนกออกเป็นกลุ่มตามสูตรโครงสร้างทางเคมี 

(Prescott and Baggot, 1988; Brander et al., 1991; Booth and McDonald, 1991)ไดเ้ป็น 10 กลุ่ม 

ดงัน้ี 

1) กลุ่มเพนนิซิลลิน (Penicillin) เป็นยาปฏิชีวนะท่ีสกดัไดจ้ากเช้ือรา Penicillium   

ตวัอยา่งยากลุ่มน้ี ไดแ้ก่  เพนนิซิลลิน วี  แอมพิซิลลิน  อะมอ็กซีซิลลิน  เป็นตน้ 

2) กลุ่มเซฟาโลสปอลีน (Cephalosporins) ยากลุ่มน้ีมีโครงสร้างทางเคมีคลา้ยกบัเพน

นิซิลลิน แต่ยากลุ่มน้ีทนต่อเอนไซมเ์พนนิซิลลิเนส จึงใชไ้ดดี้กบัเช้ือโรคท่ีด้ือต่อยาเพนนิซิลลิน 

3) กลุ่มเตตราซัยคลิน (Tetracyclines) เป็นยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธ์ิย ับย ั้ งการ

เจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย มีขอบเขตการออกฤทธ์ิกวา้งขวาง  ยาในกลุ่มน้ีไดแ้ก่  เตตราซยัคลิน  

คลอเตตราซยัคลิน  ออกซีเตตราซยัคลิน เป็นตน้ 

4) กลุ่มลินโคมยัซิน (Lincomycin) เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิต่อแบคทีเรียแกรมบวก เช่น 

ลินโคมยัซิน ซ่ึงจะไปขดัขวางการสร้างโปรตีนของแบคทีเรีย 

5) ก ลุ่มอะมิโนกลัยโคไซด์  (Aminoglycosides) เ ป็นยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธ์ิ

กวา้งขวาง ยาในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ สเตปโตมยัซิน  กานามยัซิน  เจนตามยัซิน  เป็นตน้ 

6) กลุ่มโพลีเปปไทด ์(Polypeptides) เป็นยาปฏิชีวนะท่ีแตกต่างจากยาปฏิชีวนะกลุ่ม

อ่ืนคือ ไดม้าจากเช้ือแบคทีเรีย  ยาท่ีใชมี้อยู ่2 ตวั  คือ โพลีมิกซิน บี  และโคลิสติน 

7) กลุ่มคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ยาปฏิชีวนะกลุ่มน้ีใชจ้าํกดัเฉพาะการ

ติดเช้ือบางชนิดท่ีเฉียบพลนัหรือรุนแรงเท่านั้น   เพราะฤทธ์ิของยาอาจไปกดไขกระดูกทาํให้เกิด
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โรคโลหิตจางชนิด Aplastic anemia  คือ  มีอาการซีด  เลือดออกง่าย  และอาจรุนแรงถึงตายไดเ้ม่ือ

เป็นแลว้กระดูกจะไม่คืนสภาพเป็นปกติอีก  และการรักษาทาํไดย้ากมาก 

8) กลุ่มมาโครไลด ์(Macrolides) เป็นยาปฏิชีวนะท่ีไดม้าจากเช้ือรา  ตวัอย่างของยา 

กลุ่มน้ี  ไดแ้ก่  อิริโธมยัซิน  ลิวโคมยัซิน  สไปรามยัซิน  เป็นตน้  ยากลุ่มน้ีไม่ค่อยมีอาการเป็นพิษ

รุนแรงปรากฏ  แต่ถา้ใชย้าในขนาดท่ีเกิน 0.5 กรัม อาจทาํใหเ้กิดอาการคล่ืนไส ้อาเจียน ทอ้งร่วงได ้

9) กลุ่มซลัฟา (Sulfonamide) เป็นยาปฏิชีวนะท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึนโดยกระบวนการ

ทางเคมี  ใชไ้ดผ้ลดีในการรักษาโรคติดเช้ือท่ีไม่รุนแรง  และพวกท่ีไม่ค่อยมีหนอง  เพราะฤทธ์ิของ

ซลัฟาจะถกูยบัย ั้งโดยหนอง และตวัยาจะซึมผา่นเขา้ไปฆ่าแบคทีเรียไดย้าก 

10) กลุ่มไนโตรฟูแรน (Nitrofuran) เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิต่อแบคทีเรียอย่างกวา้งขวาง 

เช่น ไนโตรฟแูรนโตอิน ฟรูาโซลิโดน ไนโตรฟูราโซน เป็นตน้  ยาในกลุ่มน้ีนอกจากจะใชเ้ป็นยา

ตา้นจุลชีพในคนและสตัวแ์ลว้ ยงัใชผ้สมในอาหารสัตวปี์กเพ่ือเร่งการจริญเติบโต หรือใชส้าํหรับ

การถนอมอาหารได ้(McCalla, 1979) 

2.2 ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลนิ 

ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซัยคลินเป็นยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธ์ิกวา้งครอบคลุมเช้ือแบคทีเรีย   

แกรมบวกและแกรมลบหลายชนิด  และมีฤทธ์ิต่อเช้ือ Rickettsia  Chlamydiae  Mycoplasma  และ 

Spirochetes  รวมถึงเช้ือโปรโตซวับางชนิด  ยาปฏิชีวนะตวัแรกท่ีพบในกลุ่มน้ี  คือ  คลอเตตรา

ซยัคลินซ่ึงแยกไดจ้ากเช้ือ Streptomyces aureofacciens  ในปี ค.ศ.1948  ต่อมาในปี ค.ศ.1950  

ค้นพบออกซีเตตราซัยคลินซ่ึงถูกแยกได้จากเช้ือ Streptomyces rimosus  และในปี ค.ศ.1952  

สามารถผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มน้ีในรูปก่ึงสังเคราะห์ข้ึนมาไดโ้ดยการดึงเอา chlorine atom ออกจาก 

คลอเตตราซยัคลิน  ยาปฏิชีวนะท่ีผลิตไดใ้หม่น้ีเรียกว่า  เตตราซยัคลิน  และไดน้าํช่ือน้ีมาเป็นช่ือ

กลุ่มยาปฏิชีวนะน้ีดว้ย  

ในปัจจุบันน้ีได้มีการผลิตยาปฏิชีวนะใหม่ในกลุ่มน้ีอีกหลายชนิด  แต่ท่ีนิยมใช้อย่าง

แพร่หลาย  คือ  เตตราซยัคลิน  ออกซีเตตราซยัคลิน  และคลอเตตราซยัคลิน  เน่ืองจากมีราคาถูก

และหาซ้ือไดง่้าย   
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2.2.1 ออกซีเตตราซัยคลนิ 

   ออกซีเตตราซยัคลินเป็นอนุพนัธข์องยาปฏิชีวนะเตตราซยัคลิน  มีลกัษณะเป็นผงสี

เหลือง ไม่มีกลิ่น  ยาปฏิชีวนะชนิดน้ีค่อนขา้งเสถียรภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัปกติ  สามารถ

ละลายนํ้ าไดง่้าย  คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของออกซีเตตราซยัคลินแสดงในตารางท่ี 1  

   ออกซีเตตราซัยคลินเป็นยาปฏิชีวนะ(Antibiotic) ท่ีใช้ในการรักษาโรคติดเช้ือใน

ระบบทางเดินหายใจและทางเดินปัสสาวะ  ความเป็นพิษของออกซีเตตราซยัคลินคือ  ทาํใหมี้อาการ

แพเ้ม่ือถูกแสงและอาการระคายเคืองท่ีระบบทางเดินอาหาร(wikipedia, 2006)  ทาํให้กระดูก

เจริญเติบโตชา้และเปล่ียนสีในทารกหรือเด็กเลก็ (Imeds, 2006)  

ออกซีเตตราซัยคลินเป็นยาปฏิชีวนะท่ีใช้อย่างแพร่หลายในฟาร์มเล้ียงสัตว ์ เช่น  

ฟาร์มสุกร  เพ่ือรักษาโรคหลายชนิด  เน่ืองจากยาปฏิชีวนะชนิดน้ีสามารถออกฤทธ์ิกวา้งครอบคลุม

เช้ือแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบหลายชนิด  นอกจากนั้ นยงัมีฤทธ์ิต่อเช้ือ  Rickettsia 

Chlamydiae Mycoplasma และ Spirochetes รวมทั้ งเช้ือโปรโตซวับางชนิด  และเช้ือพลาสโมเดียม 

(คนาวรรณ, 2551)  ออกซีเตตราซยัคลินถกูแยกสกดัจากเช้ือ  S. rimosus ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1949 สาํหรับ

ยาปฏิชีวนะกลุ่มน้ีเคยมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายเป็นเวลานานเพ่ือรักษาโรคติดเช้ือและใส่ในอาหาร

สตัวท์าํใหเ้กิดการด้ือยา  มีการใชย้าปฏิชีวนะน้ีในสุกรเพ่ือรักษาเฉพาะบางโรคเท่านั้น (คนาวรรณ, 

2551) โครงสร้างทางเคมีของออกซีเตตราซยัคลินดงัภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1โครงสร้างทางเคมีออกซีเตตราซยัคลิน 

ท่ีมา : Halling et al. (2002)  
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ตารางท่ี 1 คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของออกซีเตตราซยัคลิน  

สูตรโมเลกุล     : C22H24N2O9   

ลกัษณะทัว่ไปทางกายภาพและเคมี : ลกัษณะเป็นผง  สีเหลืองอ่อน จนถึงสีนํ้ าตาล ไม่มีกลิ่นหรือ 

มีกลิ่นเลก็นอ้ย    เสถียรภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัปกติ  ไว

ต่อแสง สลายตวัไดง่้ายในสภาวะท่ีเป็นกรดและเบสแก่ 

นํ้ าหนกัโมเลกุล : 496.9   

ค่าการแตกตวัของสาร (pKa) : pKa1= 3.3,  pKa2  =  3.3-7,     pKa 3  =  9.1 

ค่าความดนัไอ (vapor pressure) : 3.45x10-23  มม.ปรอท ท่ี 25oซ 

ค่าสมัประสิทธ์ิการซึมผา่น 

 Permeability coefficient 

: 1.35x10-3  ม.วินาที-1  

   :  อุณหภูมิ 25 oซ :  log DOW : สภาพการละลาย Molar solubility   

 พีเอช 1 = -2.62 = 0.054  โมล.ลิตร-1 

 พีเอช 3 = -2.55 = 0.054  โมล.ลิตร-1 

 พีเอช 5 = -2.07 = 0.054  โมล.ลิตร-1 

 พีเอช 7 = -2.25 = 0.054  โมล.ลิตร-1 

 พีเอช 8 = -2.82 = 0.054  โมล.ลิตร-1 

 พีเอช 9 = -3.52 = 0.054  โมล.ลิตร-1 

TDLO (คน:รับทางปาก) : 114  มก.กก.-1/4วนั  

LD50 ( หนู : รับทางปาก ) : 140  มก.กก.-1  

ADI : 0.003  มก.กก.-1/วนั  

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Sci finder (2009) 
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2.2.2  การสลายตวัของออกซีเตตราซัยคลนิ 

การเปล่ียนสภาพของยาปฏิชีวนะหรือการสลายตวัทางเคมีของโมเลกุลยาปฏิชีวนะ

สามารถเกิดไดโ้ดยอาศยัปฏิกิริยาต่างๆ  ไดแ้ก่  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)  ปฏิกิริยาดีไฮ

เดรชนั (Dehydration)  ปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชนั(Isomerization)  และปฏิกิริยาการสลายตวัดว้ย

แสง( Photodissociation)  (คนาวรรณ และคณะ, 2547)  นอกจากน้ีออกซีเตตราซยัคลินยงัสามารถ  

คีเลต (Chelate) กับไอออนโลหะท่ีมีประจุ 2+หรือ 3+(Ca2+,Fe2+,Mg2+,Fe3+)ไดเ้ป็นสารประกอบ

เชิงซอ้นท่ีคงตวัและไม่ละลายนํ้ า  (Leeson and Weidenheimer, 1969) 

ปฏิกิริยาท่ีมีผลต่อออกซีเตตราซัยคลินทาํให้ยาสลายตวัเร็วหรือมีความคงทนใน

ธรรมชาตินานไดแ้ก่  

  1. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation)  คือ  การท่ีสารทาํปฏิกิริยากับออกซิเจนใน

บรรยากาศ  โดยปฏิกิริยาจะเกิดมากน้อยข้ึนอยู่กบัโครงสร้างทางเคมีของสาร  อนุมูลออกซิเจน

อิสระและตวัเร่ง  เช่น  แสง 

  2. ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)  คือ  ปฏิกิริยาการสลายตวัของยาเม่ือมีนํ้ าอยู่

ดว้ย  โดยอตัราการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิและพีเอช เน่ืองจากปฏิกิริยาท่ีมีนํ้ า

เป็นส่วนร่วมมกัจะเร่งให้เกิดไฮโดรเนียมไอออน (Hydronium ion, H+) หรือไฮดรอกไซด์ไอออน 

(Hydroxide ion, OH-)  

  3. ปฏิกิริยาการสลายตัวด้วยแสง (Photodissociation)  ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตรา

ซยัคลินท่ีมี Cl ในตาํแหน่งท่ี 7 เช่น คลอเตตราซยัคลินและดีมีโคลซยัคลินสามารถดูดกลืนคล่ืนแสง

ในช่วง Visible region ทาํใหก้ลายเป็นอนุมูลอิสระ (Free radical) ซ่ึงอนุมูลอิสระท่ีไดน้ั้นจะส่งผล

ใหย้าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัไดง่้ายตามไปดว้ย  สาํหรับออกซีเตตราซยัคลินส่วนใหญ่การสลายตวั

เกิดจากปฏิกิริยาโฟโตไลซีสและไฮโดรไลซีส (Halling-SØrensen et al., 2003) 

  4. ปฏิกิริยาเชิงซอ้นกบัโลหะ  สามารถคีเลตกบัไอออนโลหะท่ีมีประจุ 2+ หรือ 3+

เช่น Ca2+ Fe2+ Mg2+ Fe3+ เป็นตน้  ไดเ้ป็นสารประกอบเชิงซอ้นท่ีคงตวัและไม่ละลายนํ้ า 
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  5. สภาวะความเป็นกรด-ด่าง หรือ พีเอช  ทาํให้มี H+ ท่ีเข้าทาํปฏิกิริยากับยา

ปฏิชีวนะส่งผลใหย้าปฏิชีวนะไม่คงสภาพทางเคมี  เน่ืองจาก H+นั้นเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบั OH- ใน

โมเลกุลของยาปฏิชีวนะ  

  สาํหรับปฏิกิริยาสาํคญัท่ีทาํให้ออกซีเตตราซยัคลินสลายตวัในสภาวะแวดลอ้ม คือ  

พีเอช  ของตวักลาง  อุณหภูมิ  ความเขม้แสง  เช่น การศึกษาของ Leeson and Weidenheimer (1969) 

ท่ีพบว่า การเติมกรดแอสคลอบิก (ascorbic acid) ท่ีพีเอช 4.5  จะยบัย ั้งการทาํงานของยาปฏิชีวนะ

กลุ่มเตตราซยัคลินได ้ 

  Choo (1994) พบว่าการสลายตวัของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าจืดและนํ้ าทะเลมีค่า

คร่ึงชีวิต (half-life)ในนํ้ าจืดท่ีพีเอช 7.3 และท่ีอุณหภูมิ 27 ๐ซ ภายใตส้ภาวะท่ีมีแสงจากธรรมชาติ 

เท่ากบั 58 ชม.  ส่วนในนํ้ าทะเลพบว่าท่ีพีเอช 7.9 อุณหภูมิเฉล่ีย 27 ๐ซ  มีค่าคร่ึงชีวิต 298 ชม.ท่ีเป็น

เช่นน้ีเพราะออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าทะเลจะมีการจบัตวัเป็นสารประกอบกบัไอออนโลหะท่ีมี

ประจุ 2+ ( Ca2+, Fe2+, Mg2+ )ไดเ้ป็นสารท่ีคงตวัและไม่ละลายนํ้ าจึงมีค่าคร่ึงชีวิตมากกว่าในนํ้ าจืดซ่ึง

มีไอออนโลหะประจุ 2+( Ca2+, Fe2+, Mg2+ ) น้อยกว่าในนํ้ าทะเล  ดงันั้นการสลายตวัในนํ้ าจืดจึง

เกิดข้ึนเร็วกว่าในนํ้ าทะเล  นอกจากน้ียงัมีการศึกษาการสลายตวัทางเคมีของกลุ่มยาปฏิชีวนะกลุ่มเต

ตราซยัคลินภายใตค่้าพีเอชท่ีต่างกนั(Clives, 1968)  ซ่ึงออกซีเตตราซยัคลินจะคงตวัในสภาวะท่ีเป็น

กรดมากกว่า(Connor et al., 1986) 

  Halling-SØrensen et al.(2003) พบว่าค่าคร่ึงชีวิตของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าในดิน

มีตั้งแต่ 2-270 วนั โดยข้ึนกบัค่าพีเอชของดินหรือนํ้ า  ปริมาณแสงและอุณหภูมิ (medscape, 2006)   

นอกจากน้ี Samuelsen (1989) ไดศึ้กษาการสลายตวัของออกซีเตตราซยัคลินเม่ือไดรั้บแสงฟลูออ

เรสเซนตท่ี์อุณหภูมิ 4 และ 15 ๐ซ จะมีค่าคร่ึงชีวิตเท่ากบั 168 และ 128 ชม.ตามลาํดบั  แต่ในสภาวะ

ท่ีไม่มีแสงท่ีอุณหภูมิเดียวกนัพบว่ามีค่าคร่ึงชีวิตเท่ากบั 390 และ 234 ชม.  ดงันั้นโดยสรุปแลว้   

ออกซีเตเตราซยัคลินจะสลายตวัไดดี้ข้ึนกบัอุณหภูมิและแสงสว่าง(คนาวรรณ, 2551)  และท่ีพีเอช  7 

ถึง 9 อุณหภูมิอยู่ในช่วง 25 ถึง 30 ๐ซ ในสภาวะท่ีมีแสง ค่าคร่ึงชีวิตของออกซีเตตราซยัคลินใน

แหล่งนํ้ าธรรมชาติอยู่ระหว่าง 240-288 ชม.(Samuelsen, 1989) ส่วนการศึกษาของ Doi and 

Stoskopf (2000); Boxall et al.(2004) พบว่าค่าคร่ึงชีวิตของออกซีเตตราซัยคลินในนํ้ าผิวดิน
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ประมาณ 216 ชม.  ส่วนในตะกอนดินมีค่า 9 ถึง 414 วนั (Boxall et al., 2002) เน่ืองจากการสลายตวั

ของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าเกิดข้ึนเร็วกว่าในตะกอนดิน (Samuelsen, 1989; Pouliquen et al., 

1993) นอกจากน้ี Wassef (1983) พบว่าออกซีเตตราซยัคลินมีการสลายตวัไดเ้ร็วในนํ้ าท่ีอุณหภูมิสูง  

กล่าวคือท่ีอุณหภูมิ 38 oซ  ค่าคร่ึงชีวิตเท่ากบั 5.5 วนั  และท่ีพีเอช 10  อุณหภูมิ 37 oซ  ค่าคร่ึงชีวิต

เท่ากบั 14 ชม.(Clive, 1968; Wassef, 1983)  และ Doi and Stoskopf (2000)  ศึกษาการสลายตวัของ

ออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าปราศจากไอออนท่ีอุณหภูมิ 43 oซ  มีแสง  ค่าคร่ึงชีวิตเท่ากบั 0.26 วนั   

 

2.3 การแพร่กระจายของออกซีเตตราซัยคลนิ ในส่ิงแวดล้อม 

 ออกซีเตตราซยัคลินสามารถแพร่เขา้สู่ส่ิงแวดลอ้มและตกคา้งอยู่ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น

ดิน  นํ้ า  หรือแมแ้ต่ในกากตะกอนจากบ่อบาํบดันํ้ าเสีย (Walter et al., 2003; Lindberg, 2006)  

สาํหรับออกซีเตตราซยัคลินซ่ึงมีค่า pKa 3 ค่า คือ 3.3, 7.3 และ 9.1โดยค่า pKa จะข้ึนกบัค่าพีเอชของ

ส่ิงแวดลอ้ม  เม่ือส่ิงแวดลอ้มมีค่าพีเอช <3.6 ทาํให้ออกซีเตตราซยัคลินมีประจุรวมเป็นบวก (net 

positive charge, +00)  ท่ีพีเอช  3.6-9.0 ออกซีเตตราซยัคลินจะอยู่ในรูป Zwitterion (+-0) คือมีทั้ ง

ประจุบวกและลบ  และท่ีพีเอช >9.0 ออกซีเตตราซยัคลินมีประจุรวมเป็นลบ negative charge (+--) 

(Sassman and Lee, 2005)  ดงันั้นการแตกตวัและรูปของออกซีเตตราซยัคลินจะเปล่ียนแปลงไดต้าม

พีเอชของส่ิงแวดลอ้ม   เม่ือออกซีเตตราซยัคลินไปอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าพีเอชเปล่ียนไปอาจทาํให้

ออกซีเตตราซยัคลินอยูใ่นสภาพท่ีไม่แตกตวั (nonionized form ) ไม่ละลายนํ้ า  และถูกดูดซบัในดิน

หรือตะกอนดินไดดี้รวมทั้งเกิดการสะสมในส่ิงมีชีวิตไดง่้าย  สาํหรับแหล่งนํ้ าทัว่ไปค่าพีเอชจะอยู่

ระหว่าง 5.5 ถึง 8.5 ทาํให้ออกซีเตตราซยัคลินอยู่ในรูป Zwitterion ท่ีมีค่าการดูดซบัหรือ Solid 

sorption capacity (Kd) สูงข้ึนกว่าสารในรูปท่ีมีประจุบวก (Boonsaner and Hawker, 2012) การท่ีค่า 

Kd สูงข้ึนทาํให ้Bioavailability 1สาํหรับส่ิงมีชีวิตในแหล่งนํ้ าลดลง  

ผลการศึกษาของ Sithole and Guy (1987); Rabolle and Splid (2000) พบว่ายาปฏิชีวนะ

พวกเตตราซัยคลินถูกดูดซึมในดินและตะกอนดิน  รวมทั้ งอนุภาคดินเหนียวไดอ้ย่างแน่นหนา   

การศึกษาออกซีเตตราซยัคลินท่ีถกูปล่อยจากฟาร์มเล้ียงสตัวใ์นประเทศเดนมาร์กทาํใหมี้ยาสะสมใน

                                                             
1 Bioavailability  คือ ปริมาณของสารท่ีส่ิงมีชีวิตสามารถรับได ้
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ตะกอนดินสูงถึง 0.1-4.9 มก.กก-1 นํ้ าหนักแห้ง  ออกซีเตตราซัยคลินมีค่าคร่ึงชีวิตประมาณ 10 

สปัดาห์  นอกจากนั้นยงัพบดว้ยว่าออกซีเตตราซยัคลินท่ีสะสมอยูใ่นชั้นตะกอนดินท่ีอยูลึ่กลงไปถูก

ยอ่ยสลายไดน้อ้ยมากถึงแมเ้วลาจะผา่นไปนานถึง 180 วนัก็ตาม  ในกรณีน้ีค่าคร่ึงชีวิตท่ีคาํนวณได้

นานถึง 300 วนั แสดงว่าออกซีเตตราซยัคลินมีความคงทนในธรรมชาติสูงมาก  (Sithole and Guy, 

1987; Rabolle and Splid, 2000) 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณออกซีเตตราซัยคลินท่ีพบในส่ิงแวดล้อมได้แก่  ในแหล่งนํ้ า  

ตะกอนดิน  และดิน  พบว่าปริมาณออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ า < ตะกอนดิน < ดิน กล่าวคือปริมาณ

ออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในนํ้ าผวิดินเท่ากบั 0.34 มคก.ลิตร-1 (Koplin et al., 2002)  ขณะท่ี Lindsay 

et al. (2001) พบว่านํ้ าผิวดินท่ีเมือง Kansas มีออกซีเตตราซยัคลินอยู่ในช่วง 0.07-1.34 มคก.ลิตร-1  

ส่วนในตะกอนดินนั้น Capone et al. (1996) รายงานว่าตรวจพบ 0.5-4.0 มก.กก-1 และ Kerry et al. 

(1996) ตรวจพบ 0.65-4.2 มก.กก-1  สาํหรับในดิน Martinez-carballo et al. (2007) พบว่ามีออกซีเต

ตราซยัคลินตกคา้ง 29 มก.กก-1 การท่ีตรวจพบออกซีเตตราซยัคลินทั้งในแหล่งนํ้ า  ตะกอนดิน  และ

ดินแสดงว่าออกซีเตตราซยัคลินสามารถแพร่กระจายอยูท่ัว่ไปในส่ิงแวดลอ้มดงัตารางท่ี 2  

แหล่งท่ีมาท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึงของออกซีเตตราซยัคลินคือมลูสุกร  ความเขม้ขน้ของยาในมลู

สุกรมีตั้งแต่ 33 ถึง 2000 มก.กรัม-1  (Loke et al., 2002)  สาํหรับมูลสัตวน์ั้นบางส่วนถูกนาํไปใชท้าํ

เป็นปุ๋ยคอกเพื่อการเพาะปลูกทําให้ออกซีเตตราซัยคลินมีโอกาสแพร่กระจายเข้าสู่พืชโดย

กระบวนการดูดนํ้ าและอาหารของรากพืช  การศึกษาผลของยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราซยัคลินท่ีสะสม

ในพืชชนิดต่างๆพบว่ายาปฏิชีวนะอาจมีผลหรือไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาของพืช  

งานวิจยัของ Kong et al. (2007) แสดงใหเ้ห็นว่าออกซีเตตราซยัคลินมีผลต่อตน้อลัฟาฟ่า  โดยยบัย ั้ง

การเจริญเติบโตของตน้อลัฟาฟ่า  ทาํใหส่้วนของลาํตน้และรากมีการเจริญเติบโตชา้ลงถึง 61% และ 

85% ตามลาํดบั  การสะสมยาปฏิชีวนะในพืชจะแตกต่างกนัตามชนิดของพืช เช่น การศึกษาของ 

มลิวรรณ (2551) ซ่ึงไดศึ้กษาการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในตน้ถัว่เหลือง  ตน้ธูปฤาษี  และตน้

เหงือกปลาหมอ  พบว่าค่าการสะสม (BCF) ของออกซีเตตราซยัคลินในตน้ถัว่เหลืองสูงสุดเท่ากบั 

0.042 ลิตร.กรัม-1 นํ้ าหนกัแหง้  รองลงมาคือตน้ธูปฤาษีเท่ากบั 0.027 ลิตร.กรัม-1 นํ้ าหนักแห้ง  และ
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ตน้เหงือกปลาหมอเท่ากบั 0.005 ลิตร.กรัม-1 นํ้ าหนกัแหง้  ทาํให้สรุปไดว้่าตน้ถัว่เหลืองสามารถดูด

ซบัออกซีเตตราซยัคลินไดดี้กว่าตน้ธูปฤาษี  และตน้เหงือกปลาหมอ 

นอกจากออกซีเตตราซยัคลินจะสะสมในพืชบกแลว้ยงัพบว่าออกซีเตตราซยัคลินจะสะสม

ในพืชนํ้ าไดเ้ช่น  Ferreira et al. (2007) ไดศึ้กษาความเป็นพิษเฉียบพลนัของออกซีเตตราซยัคลิน  

ใน Tetraselmis chuii ซ่ึงเป็นสาหร่ายทะเลขนาดเล็ก  ท่ีความเขม้ขน้ระหว่าง 3.6 ถึง 18 มก.ลิตร-1  

ระยะเวลา 0, 24, 48, 72 และ 96 ชม. พบว่าเม่ือเวลาและความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินใน

สาหร่ายเพิ่มข้ึน  การเจริญเติบโตรวมทั้ งจาํนวนเซลลข์องสาหร่ายลดลง  และวดัผลด้วยค่า IC50 

(Inhibition concentration)2โดยวิธี “Alga, Growth Inhibition Test” (OECD, 1984) เท่ากบั 11.18 

มก.ลิตร-1   

นอกจากนั้นการศึกษาของ Pro et al. (2003) ซ่ึงศึกษาผลของออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า

โดยใชแ้หน  Lemna minor และสาหร่ายเซลลเ์ดียว Chlorella vulgaris ท่ีความเขม้ขน้ 0.01 ถึง 100 

มก.ลิตร-1 เป็นเวลา 168 ชม.พบว่า แหนและ Chlorella vulgaris มีค่า EC50 (Effective concentration)3 

เท่ากบั 4.92  และ 6.4 มก.ลิตร-1  ตามลาํดบั  เช่นเดียวกบั Holten et al. (1999) ศึกษาโดยใชส้าหร่าย

สีเขียว Selenastrum capricornatum พบว่าค่า EC50 ของออกซีเตตราซยัคลินเท่ากบั 4.5 มก.ลิตร-1  

ซ่ึง Holten et al. (1999) ไดอ้ธิบายผลของออกซีเตตราซยัคลินว่ายาอาจไปยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ

พืชนํ้ าหรือสาหร่ายและอาจทาํใหพื้ชถึงตายได ้ ส่วน Zhao et al. (2013) ไดศึ้กษาการตอบสนองของ

พืชต่อออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าโดยใชพื้ชนํ้ า 10 ชนิด พบว่า พืชนํ้ ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ รากมีความ

ยาวลดลง เม่ือความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าเพิ่มข้ึน   

สาํหรับ Boonsaner and Hawker (2013) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องออกซีเตตราซยัคลิน

ในการเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร โดยเร่ิมจากการสะสมออกซีเตตราซยัคลินของไข่นํ้ า หรือ watermeal 

(Wolffia globosa Hartog & Plas) จากนํ้ า  ปลายีส่กเทศรับยาจากไข่นํ้ าโดยการกิน  และทาํให้คนมี

ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บยาจากการบริโภคปลา ซ่ึงผลการทดลองพบว่า ค่าการสะสมยาในไข่นํ้ า เท่ากบั 

                                                             
2 IC50 คือ คา่ความเขม้ขน้ของยาท่ีสามารถยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซม ์Dipeptidyl Peptidase 4 (DPP4)ไดร้้อยละ 50   
3 EC50 คือ  ค่าความเขม้ขน้ของสารท่ีทาํให้พืชแสดงอาการตอบสนองต่อยาร้อยละ50 ของพืชท่ีใช้ทดลอง  อาการ

ตอบสนองอาจแสดงดว้ยการตายหรือการเจริญเติบโตท่ีลดลง 
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1.28 ลิตร.กรัม-1  นํ้ าหนกัแหง้ และในปลายีส่กเทศท่ีไดรั้บจากนํ้ า (Bioconcentration ) เท่ากบั 0.002

ลิตร.กรัม-1 นํ้ าหนักแห้ง ส่วนค่าการสะสมในปลายี่สกเทศท่ีรับยาจากไข่นํ้ า (Biomagnification ) 

เท่ากบั 2x10-4 กก.กรัม-1 นํ้ าหนกัปลาแหง้  

ตารางท่ี 2 ปริมาณออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในส่ิงแวดลอ้ม 

ส่ิงแวดลอ้ม ความเขม้ขน้ท่ีตรวจพบ อา้งอิง 

ตะกอนดิน 

 

ตะกอนดินนํ้ าทะเล 

นํ้ าผวิดินท่ีเมือง Kansas 

0.1 - 4.9 มก.กก-1 นํ้ าหนกัแหง้   

0.5-4.0 มก.กก-1 

0.65 - 4.2  มก.กก-1 

0.07-1.34 มคก.ลิตร-1   

Sithole and Guy (1987)  

Capone et al. (1996) 

Kerry et al. (1996) 

Lindsay et al. (2001) 

นํ้ าผวิดิน  

ดิน 

มลูสุกร 

ถัว่เหลือง 

สาหร่ายสีเขียว (Selenastrum 

capricornutum) 

0.34 มคก.ลิตร-1 

29 มก.กก-1 

33 -2000 มก.กรัม-1   

0.042 ลิตร.กรัม-1 นํ้ าหนกัแหง้   

4.5 มก.ลิตร-1   

4.18 มก.ลิตร-1   

Koplin et al. (2002) 

Martínez-Carballo et al. (2007)  

Loke et al. (2002) 

Boonsaner and Hawker (2010) 

Holten et al. (1999) 

De Liguoro et al. (2003) 

สาหร่ายทะเลขนาดเลก็ 

(Tetraselmis chuii) 

11.18 มก.ลิตร-1   Ferreira et al. (2007) 

แหน 

Chlorella vulgaris 

4.92 มก.ลิตร-1   

6.40 มก.ลิตร-1   

Pro et al. (2003) 

Pro et al. (2003) 

ไสเ้ดือน >5000/1954  มก.กก-1 Bauger et al. (2000) 
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สาํหรับการสะสมในสัตวน์ํ้ า การสะสมยาอาจเกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากสัตว์กินพืชเป็น

อาหาร  โดยเฉพาะสตัวน์ํ้ าพบว่ามีออกซีเตตราซยัคลินตกคา้งในกุง้ ปลา เป็นตน้  เช่นการศึกษาการ

ตกคา้งของออกซีเตตราซยัคลินในเน้ือกุง้กุลาดาํเม่ือไดรั้บอาหารผสมยาในปริมาณ 0, 0.5, 5 และ 10 

กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมเป็นเวลา 14 วนั พบว่าทั้ งปริมาณการตกคา้งของยา  และระยะเวลาท่ียา

ตกคา้งในเน้ือกุง้กุลาดาํจะข้ึนกบัความเขม้ขน้ของยาท่ีผสมในอาหาร  กุง้ท่ีไดรั้บอาหารผสมยาท่ี

ความเขม้ขน้สูงจะมีปริมาณยาตกคา้งสูง  และมีระยะเวลาท่ียาตกคา้งในเน้ือกุ ้งนาน  และมีระยะ

เวลานานกว่ากุง้ท่ีไดรั้บอาหารผสมยาท่ีความเขม้ขน้ของยาตํ่า (วรรณนภา และคณะ, 2544)  ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อผูบ้ริโภคในห่วงโซ่อาหารในลาํดบัถดัไปได ้ 

 

2.4 ผลกระทบของออกซีเตตราซัยคลนิต่อส่ิงมชีีวติ 

ออกซีเตตราซัยคลินซ่ึงออกฤทธ์ิกวา้งครอบคลุมเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ

หลายชนิด  ในส่ิงแวดลอ้มทาํใหย้าอาจไปทาํลายจุลินทรียอ่ื์นๆท่ีมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศได ้ 

โดยเฉพาะเม่ือยาถูกปล่อยออกมาในปริมาณตํ่าอย่างสมํ่าเสมอจะทาํให้จุลินทรียบ์างพวกเกิดภูมิ

ตา้นทานและเกิดการด้ือยาได ้(Thiele-Bruhn and Beck, 2005) สําหรับพืชท่ีดูดซึมออกซีเตตรา

ซยัคลินเขา้ไปจะทาํใหพื้ชเจริญเติบโตชา้ลงหรืออาจทาํใหพื้ชถึงตายได ้(Kong et al., 2007) 

สาํหรับสตัวน์ํ้ าจะสามารถดูดซึมยาเพียง 20-30 % ของท่ีรับเขา้ไปเท่านั้น โดยท่ีเหลือจะถูก

ปลดปล่อยออกมาจากมูลสัตวแ์ละสะสมในตะกอนดินทาํให้จุลินทรียใ์นตะกอนดินเกิดการด้ือยา  

ส่วนผลของยาในคนนั้ นยาออกซีเตตราซัยคลินจะทาํปฏิกิริยากับสารอ่ืนในร่างกาย   เ ช่น  ทาํ

ปฏิกิริยากบัแคลเซียมในอาหารท่ีคนรับประทาน  ทาํให้แคลเซียมเกิดการตกตะกอนในกระเพาะ

อาหาร (คนาวรรณ, 2551)  หรืออาจระคายเคืองต่อกระเพาะ  ทาํใหค้ล่ืนไสอ้าเจียน ทอ้งเดินได ้ บาง

คนอาจแพท้าํใหมี้อาการผืน่คนัอาจทาํใหผ้วิหนงัแพแ้ดดง่ายกว่าปกติ (วิชยั, 2543)  ดงันั้นเม่ือใชย้าน้ี 

จึงควรหลีกเล่ียงการถกูแดดหรือแสงอลัตราไวโอเลต  หา้มใชใ้นเด็กตํ่ากว่า 8 ขวบเพราะยาจะไปจบั

กบัฟัน ทาํให้ฟันมีสีเหลืองดาํอย่างถาวรได้ และจบักบักระดูกทาํให้กระดูกเจริญไม่ดี  ในหญิง

ตั้งครรภห์า้มใชเ้พราะยาจะผา่นเขา้ไปในทารก  ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของฟันและกระดูกของ

ทารกได ้ และอาจทาํใหค้วามเจริญทางสมองลดลง  ปัญญาเส่ือม 
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2.5 การสะสมสารในส่ิงมชีีวติ 

การสะสม (accumulation) เซลลเ์กือบทุกชนิดสามารถดูดซึมสารท่ีจาํเป็นบางชนิดไดเ้ม่ือ

ความเขม้ขน้ของสารท่ีรับเขา้ไปในเซลลสู์งกว่าความเขม้ขน้ของสารท่ีเซลลข์บัออกมาทาํใหเ้กิดการ

สะสม  โดยสัดส่วนระหว่างความเขม้ข้นของสารภายในเซลล์หรือร่างกายของส่ิงมีชีวิต (CB)ต่อ

ความเขม้ขน้ของสารในส่ิงแวดลอ้มภายนอก(CM) เรียกว่า  ค่าการสะสม  ( Bioaccumulation factor, 

BCF หรือ BAF) การสะสมเกิดไดท้ั้งในเซลลข์องพืชชั้นสูงและส่ิงมีชีวิตทุกชนิด  การสะสมสารใน

ส่ิงมีชีวิตเกิดไดห้ลายทาง  เช่น  สตัวน์ํ้ าไดรั้บสารโดยผา่นเหงือก  เมมเบรนหรือเยื่อบุผิว (epithelial 

tissue) ส่วนพืชทั้งพืชบกและพืชนํ้ าก็สามารถดูดซบัสารโดยผา่นทางรากหรือทางลาํตน้และใบ และ

สะสมในรากพืชหรือในเน้ือเยือ่พืชต่อไป(Boonsaner and Hawker, 2010)   

 

2.6 การรับและสะสมสารในพชื ( Plant uptake ) 

 เซลลพื์ชประกอบดว้ยผนงัเซลลแ์ละเซลลเ์มมเบรน  สารต่างๆท่ีพืชไดรั้บจะผ่านเซลลเ์ขา้

ไปทางรากและใบ  สารส่วนใหญ่จะเขา้สู่พืชทางรากโดยกระบวนการเคล่ือนยา้ย 3 ลกัษณะ คือ การ

เคล่ือนท่ีโดยเส้นทางอะโพพลาส(apoplast)  โดยเส้นทางซิมพลาส (symplast)  และโดยเคล่ือนท่ี

ผ่านเซลลใ์นชั้นต่างๆเขา้โดยตรง (transmembrane) (มลิวรรณ, 2552) การเคล่ือนท่ีผ่านเส้นทาง

ซิมพลาส  คือ  การเคล่ือนท่ีของสารจากภายนอกผา่นผนงัเซลลเ์ขา้สู่เซลลเ์มมเบรนและเคล่ือนท่ีจาก

เซลลห์น่ึงไปอีกเซลลห์น่ึงโดยผา่นช่องพลาสโมเดสมาตา(plasmodesmata) (ภาพท่ี 2)  จากชั้นเอพิ

เดอร์มิสเขา้สู่ชั้นเพอริไซเคิล(pericycle)  แลว้จึงเขา้สู่ระบบท่อลาํเลียง  คือ ไซเลม็(xylem) (ภาพท่ี 3) 

ส่วนการเคล่ือนท่ีโดยเสน้ทางอะโพพลาสนั้น  สารจะเคล่ือนท่ีอยูร่ะหว่างช่องว่างและผนังเซลลใ์น

ชั้นเอพิเดอร์มิสและคอร์เทค  จนถึงชั้นเอนโดเดอร์มิส ซ่ึงมีชั้นคาสปาเรียนสทริป(casparian strip)

ขวางอยู ่ สารจึงเคล่ือนยา้ยเขา้ไปในเซลลเ์มมเบรนก่อนเขา้สู่ชั้นเพอริไซเคิลและไซเลม็  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2 การเคล่ือนยา้ยสารในเซลลพื์ช 

ท่ีมา : Zac (2010) 

 

 

 

    ภาพท่ี 3 การเคล่ือนท่ีของนํ้ าเขา้สู่ไซเลม 

   ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2548) 
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นอกจากพืชไดรั้บสารทางรากแลว้ยงัไดรั้บทางใบโดยผ่านรูใบหรือท่ีเรียกว่า stomata และ

อาจดูดซบัไวโ้ดยผวิลาํตน้ ใบ และส่วนอ่ืนๆของพืช  โดยการดูดซบัน้ีจะข้ึนกบัคุณลกัษณะของลาํ

ตน้หรือใบพืชว่าเอ้ือต่อการดูดซบัหรือไม่  สารบางชนิดถกูพืชดูดซบัและเคล่ือนยา้ยไปสะสมในลาํ

ตน้  ในขณะท่ีสารบางชนิดถกูดูดซบัไวท่ี้ผวิใบเท่านั้น  เม่ือสารถกูดูดซบัเขา้ไปในพืชกระบวนการ

เมตาโบลิซึมจะช่วยเปล่ียนรูปสารหรือยอ่ยสลายสารใหมี้ความเป็นพิษนอ้ยลง  อยา่งไรก็ดี เม่ือพืชมี

การดูดซบัและเก็บสะสมสารเอาไว ้  ก็มีผลใหป้ริมาณสารในส่ิงแวดลอ้มภายนอกลดลงไดเ้ช่นกนั

(มลิวรรณ, 2552) ส่วนกระบวนการท่ีพืชไดรั้บยาทางใบหรือรากและสามารถเคล่ือนท่ีไปยงัส่วน

อ่ืนๆของลาํตน้ หรือการ translocation จะอาศยัระบบลาํเลียงอาหารและนํ้ าของพืช (xylem และ 

phloem) และอาศยักระบวนการคายนํ้ าของพืช (transpiration) เป็นตัวช่วย (วงจันทร์, 2535)       

(ภาพท่ี 4) 

    

 

         ภาพท่ี 4 การรับยาปฏิชีวนะจากดินของพืช 

     ท่ีมา : Hu (2010) 

 สาํหรับพืชนํ้ าทัว่ไปมีเซลลพื์ชท่ีเรียกว่า ยคูาริโอติกเซลล ์(eukaryotic cell) ยกเวน้สาหร่ายสี

เขียวแกมนํ้ าเงิน  โครงสร้างของเซลลมี์ 2 ส่วน คือโครงสร้างท่ีมีชีวิต เช่น เยื่อหุ้มเซลล ์ นิวเคลียส  

และโครงสร้างไม่มีชีวิต ไดแ้ก่  ผนงัเซลลแ์วคิวโอล  ไขมนั  เม็ดแป้ง  โดยผนังเซลลป์ระกอบดว้ย

เซลลโูลส  เพกติน  สารประกอบพวกไขมนั  และสารอ่ืนๆ  เยื่อหุ้มเซลลจ์ะประกอบดว้ยสารพวก
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โปรตีน  ไขมนั  มีคุณสมบติัเป็นเยือ่เลือกผา่นและทาํหนา้ท่ีสะสมสารต่างๆไวภ้ายในเซลล ์ สาํหรับ

เซลลข์องพืชนํ้ าจะประกอบดว้ยไขมนัเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัชนิดของพืช 

ปริมาณไขมันและอัตราการใช้นํ้ าของพืชเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการดูดซึมและการสะสมสาร 

โดยเฉพาะสารประกอบอินทรียซ่ึ์งมีค่าการละลายไขมนัสูง (Connell,1990) 

 

2.6.1  สมบติัทางกายภาพและเคมีของยาท่ีควบคุมการดูดซบัและการสะสมสารในพืช 

         การเคล่ือนท่ีของสารผ่านผนังเซลลจ์ะเก่ียวขอ้งกบัสมบติัทางกายภาพและเคมีของ

สารท่ีสําคัญ คือค่า KOW (ค่า KOW คือ  ค่าสัมประสิทธ์การแบ่งส่วนระหว่างออคตานอลกับนํ้ า 

Octanol/water partition coefficient)  ดงันั้นสารท่ีมีค่า KOW สูง แสดงว่าสารนั้นสามารถสะสมใน

ไขมนัไดดี้ และถา้สารมี KOW สูง จะถูกดูดซบัไดดี้ทั้ งในดินและไขมนั(Boxall and Ericson, 2012)    

จึงทาํใหส้ารเหล่าน้ีมีโอกาสสะสมในส่ิงมีชีวิต (bioaccumulation)และถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหาร

ได ้ (Boonsaner and Hawker, 2013)   

 สาํหรับสารท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยจากรากเขา้สู่ลาํต้น (translocation) ได ้ มกัไดแ้ก่

สารท่ีมีค่า log KOWไม่เกิน 1.8  ส่วนสารท่ีเขา้ทางใบจะเคล่ือนยา้ยจากใบเขา้สู่ส่วนต่างๆของพืชโดย

กระบวนการดูดซึม (absorption) ซ่ึงอาจใช้การเคล่ือนยา้ยโดยวิธีพิเศษแบบใช้พลงังาน (active 

transport) หรือการแตกตัวของสาร  ในการเคล่ือนยา้ยสารจากใบเขา้สู่ท่อลาํเลียงอาหาร หรือ 

phloem มกัข้ึนกบัค่า  KOW ของสาร โดยสารท่ีมีค่า log KOW  ตํ่า คือ log KOW  น้อยกว่า 0.5 จะ

เคล่ือนท่ีผา่นผนงัเซลลไ์ดย้ากมาก  ขณะท่ีสารท่ีมีค่า log KOW  ประมาณ 1.8  จะเคล่ือนยา้ยไดดี้ปาน

กลาง  และสารท่ีมีค่า log KOW  ประมาณ 3.0  จะเคล่ือนท่ีไดดี้มาก ส่วนสารท่ีมีค่า  log KOW   สูงมาก 

(มากกว่า 5.0) จะเคล่ือนยา้ยไม่ไดเ้น่ืองจากสารถกูจบัไวใ้นชั้นของเซลลเ์มมเบรน (มลิวรรณ, 2552) 

 

2.7 ค่าการสะสมสารในพชื 

 ค่าท่ีแสดงค่าการสะสมในพืช ( BCF หรือ Bioconcentration factor ) คาํนวณไดจ้าก ความ

เขม้ขน้ของสารท่ีพบในพืช (CB) หารดว้ยความเขม้ขน้ของสารในส่ิงแวดลอ้ม (CM) ซ่ึงอาจเป็นนํ้ า 

(CW) หรือดิน (CS) ดงัน้ี 
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     BCF = CB / CM 

สาํหรับค่าท่ีแสดงการสะสมของสารในรากพืช (RCF หรือ Root Concentration factor ) 

คํานวณได้จาก  ความเข้มข้นของสารท่ีพบในราก  (CRoot) หารด้วยความเข้มข้นของสารใน

ส่ิงแวดลอ้ม (CM) ซ่ึงอาจเป็นนํ้ า (CW) หรือดิน (CS) ดงัน้ี  

     RCF = CRoot / CM 

 

ส่วนค่าท่ีแสดงการสะสมของสารในต้นพืช (SCF หรือ Stem Concentration factor ) 

คาํนวณได้จาก ความเข้มข้นของสารท่ีพบในต้นพืช (CStem) หารด้วยความเข้มข้นของสารใน

ส่ิงแวดลอ้ม (CM) ซ่ึงอาจเป็นนํ้ า (CW) หรือดิน (CS) ดงัน้ี 

 

    SCF = CStem / CM 

 
 

2.8 การแพร่กระจายของออกซีเตตราซัยคลนิในลุ่มนํา้ท่าจนี 

ลุ่มนํ้ าท่าจีนตอนล่างท่ีผ่านอาํเภอนครชยัศรี จ.นครปฐม หรือเรียกกนัว่าแม่นํ้ านครชยัศรี

เป็นลุ่มนํ้ าท่ีสาํคญั มีการใชป้ระโยชน์ในดา้นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการประมง และการ

ชลประทานอ่ืนๆ และยงัเป็นแหล่งรองรับของเสียจากแหล่งต่างๆดว้ยเช่นกนั สาเหตุสาํคญั คือ ของ

เสียจากชุมชน และการเกษตร โดยกรมควบคุมมลพิษ ไดศึ้กษาปริมาณของเสียท่ีระบายลงสู่แม่

นํ้ าท่าจีน เม่ือปี พ.ศ.2550 พบว่า สัดส่วนของของเสียจากชุมชน และการเกษตร(เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

และฟาร์มสุกร) มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 98 ของของเสียทั้ งหมดท่ีถูกระบายลงสู่แม่นํ้ าท่าจีน   

โดยเฉพาะฟาร์มสุกรท่ีจงัหวดันครปฐมเป็นแหล่งท่ีสาํคญั (สํานักงานส่ิงแวดลอ้มภาค5, 2553)  

ขอ้มลูจากสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัระบุว่า ในปี พ.ศ. 2549 มีจาํนวนฟาร์มสุกรทั้ งสุกรขุนและสุกร

พันธุ์ 33,939 ฟาร์ม จังหวัดท่ีมีฟาร์มสุกรมากท่ีสุด  คือ  จังหวัดนครปฐม  มีจ ํานวนมากกว่า  

2,000 ฟาร์ม (กรมควบคุมมลพิษ, 2550)  ฟาร์มส่วนมากมกัตั้ งใกลแ้หล่งนํ้ าและปล่อยของเสีย เช่น 

นํ้ าลา้งคอกท่ีมีมลูสุกรลงแม่นํ้ าไดโ้ดยตรง  ดงันั้นโอกาสท่ีออกซีเตตราซยัคลินจะแพร่ลงสู่แหล่งนํ้ า
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และเขา้สะสมในพืชท่ีอยูใ่นแหล่งนํ้ าน้ีจึงเป็นไปไดม้ากสาํหรับพืชนํ้ าท่ีพบในแม่นํ้ าท่าจีนส่วนมาก

ไดแ้ก่  ผกับุง้  จะมดัเป็นแพเล้ียงไวส้าํหรับบริโภคและขายเป็นอาชีพ (นิตยสารหมอชาวบา้น, 2538)  

นอกจากน้ียงัพบสาหร่ายอีกหลายชนิดท่ีอยู่ในแม่นํ้ าท่าจีน อาทิเช่น สาหร่ายบัว สาหร่ายหาง

กระรอก เป็นตน้ 

 
2.9 พชืนํา้ 

พรรณไมน้ํ้ าหรือพืชนํ้ า (aquatic plant, aquatic weed, water plant) หมายถึง พืชท่ีเจริญ 

เติบโตอยูใ่นนํ้ าหรือมีช่วงชีวิตหน่ึงท่ีเจริญอยูใ่นนํ้ า ซ่ึงอาจจมอยูใ่ตน้ํ้ าทั้งหมดหรือโผล่บางส่วนข้ึน

สู่บริเวณผวินํ้ า  ลอยอยูท่ี่ผวินํ้ าหรือเจริญเติบโตบริเวณริมฝั่ง รวมถึงพืชท่ีเจริญเติบโตในบริเวณท่ีมี

นํ้ าขงั พ้ืนท่ีช้ืนแฉะทั้ งในนํ้ าจืด นํ้ ากร่อย และนํ้ าเค็ม  โดยจดัจาํแนกตามลกัษณะและรูปแบบการ

เจริญเติบโตในแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติดงัต่อไปน้ี  คือ 

2.9.1. พืชใตน้ํ้ า (submerged plant) หมายถึงพืชท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ใตน้ํ้ าทั้ งหมด  ส่วน

ของราก ลาํตน้ ใบ จมอยู่ใต้นํ้ า รากอาจมีการยึดเกาะกับพ้ืนดินท่ีอยู่ใต้นํ้ าหรือไม่ก็ได ้รากอาจมี

ลกัษณะเป็นฝอยสั้นๆแตกตามขอ้หรือแตกเป็นกออยู่ใตดิ้น โครงสร้างภายในของลาํตน้และใบมี

ช่องว่างมากเพ่ือใชใ้นการสะสมก๊าซและช่วยในการพยงุตวัให้ลอยได ้ใบมกัจะอ่อนบางและเปราะ

หกัง่าย ไม่มีคิวตินเคลือบและไม่มีปากใบ เช่น สาหร่ายเส้นดา้ย สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุง

ชะโด  สนัตะวาใบพาย สนัตะวาใบขา้ว เป็นตน้ 

            2.9.2. พืชโผล่เหนือนํ้ า (emerged plant) หมายถึงพืชท่ีมีการเจริญเติบโตอยู่ในนํ้ าบางส่วน มี

ลาํตน้เจริญเติบโตใตน้ํ้ า   ส่วนรากจะยดึติดกบัพ้ืนดินท่ีอยูใ่ตน้ํ้ าไดดี้ มีส่วนใบและดอกเจริญท่ีผวินํ้ า

หรือเหนือนํ้ า ลาํตน้มีลกัษณะแข็งแรงกว่าพืชใตน้ํ้ า ใบดา้นบนจะมีคิวตินเคลือบบางๆ ปากใบมกัอยู่

ผวิใบดา้นบนมากกว่าผวิใบดา้นล่างและมกัเปิดอยู่ตลอดเวลา (อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา้, 

2555) พืชกลุ่มน้ีบางชนิดอาจมีใบใตน้ํ้ าและใบเหนือนํ้ าในตน้เดียวกนั เช่น บวั  ผกัตบัเต่า  แว่นแกว้  

บวับก  สาหร่ายญ่ีปุ่น  บวัหลวง  เป็นตน้ 
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            2.9.3. พืชลอยนํ้ า (floating plant) หมายถึงพืชท่ีมีการเจริญเติบโตและลอยอยู่ท่ีผิวนํ้ า โดยมี 

ส่วนของรากเจริญอยูใ่ตน้ํ้ า ลาํตน้ ใบ ดอก ชูข้ึนเหนือระดบันํ้ าหรือเจริญอยูท่ี่ระดบันํ้ า ลอยไปมาได้

อยา่งอิสระ(วิภาภรณ์, 2555) กรณีเจริญอยู่บริเวณท่ีนํ้ าต้ืนส่วนรากอาจจะยึดติดกบัพ้ืนดินใตน้ํ้ าได ้

เช่น ผกัตบชวา ผกัตบไทย ผกับุ้ง จอกหูหนู กระจบั ไข่นํ้ า เป็นตน้  ซ่ึงไข่นํ้ าไดช่ื้อว่าเป็นพืชท่ีมี

ขนาดเลก็ท่ีสุดในโลกมีขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร 

 สาํหรับพืชท่ีใชท้ดลองในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ไข่นํ้ า  สาหร่ายบวัหรือสาหร่ายคาบอมบา้ และ

ผกับุง้ ซ่ึงพืชเหล่าน้ีสามารถพบไดท้ัว่ไปและมีลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 
2.10 ไข่นํา้  หรือไข่ผาํ 

ไข่นํ้ าหรือมีช่ือเรียกตามภาษาทอ้งถิ่นว่าผาํ  เป็นพืชลอยนํ้ าตระกลูแหนในวงศ ์ Lemnaceae  

มีช่ือสามญัว่า Wolffia หรือ Watermeal  ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (ประวิทย์

, 2554) รูปร่างเป็นเม็ดสีเขียวกลมหรือเกือบกลมขนาดเล็ก  บางตน้กลมรี  มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง

ประมาณ 0.5-1.5 มิลลิเมตร(รูปท่ี 5) ลอยอยู่ตามผิวนํ้ า  ไม่มีราก  ไม่มีใบ  ตน้ประกอบดว้ยเซลล์

ชนิดพาเรงคิมาเป็นส่วนใหญ่ มีช่องอากาศแทรกอยูร่ะหว่างเซลล ์ ทาํใหเ้ห็นเป็นฟองนํ้ าและช่วยให้

มีการลอยตวัอยูใ่นนํ้ าได ้  ไม่มีเน้ือเยื่อท่ีทาํหน้าท่ีนาํนํ้ าและอาหาร  มีช่องให้อากาศเขา้ออกไดอ้ยู่

ทางบนของตน้  อาจเกิดเด่ียวหรือติดกนัเป็นคู่  เป็นพืชมีดอกท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก (สุทธิพงษ์, 

2553)  ดอกมีขนาดเลก็เป็นช่อ  ประกอบดว้ยดอกตวัผู ้1 ดอก  และดอกตวัเมีย 1 ดอก  ขยายพนัธุ์

ดว้ยการแตกหน่อ  สามารถพบไดท้ัว่ไปตามแหล่งนํ้ าท่ีมีนํ้ านิ่งหรือนํ้ าขงั เช่น บ่อ หว้ย บึง หนองนํ้ า

และแอ่งนํ้ า   

 

 

 



 
 

23

       

       (a)                                              (b)                                                  (c) 

ภาพท่ี 5 Wolffia arrhiza (L.) Wimm.   

ท่ีมา:(a)http://luirig.altervista.org/schedenam/fnam.php?taxon=Wolffia+arrhiza (2012) 

                (b)http://key.lucidcentral.org/keys/aquariumplants2 (2011) 

        (c)http://www.aquaportail.com/fiche-plante-249-wolffia-arrhiza.html (2007) 

 

ไข่นํ้ าเป็นพืชท่ีใหโ้ปรตีนและสารเบตา้แคโรทีนสูงรวมทั้งมีเปอร์เซ็นตข์องกรดอะมิโนท่ีมี

คุณภาพในปริมาณสูงทาํให้มีคุณค่าทางอาหารในลกัษณะของพืชสมุนไพร (ตารางท่ี 3)  นิยม

นาํมาใชป้ระกอบอาหารกนัมาแต่เดิมในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย  ปัจจุบนัไดมี้การส่งเสริมใหน้าํไข่นํ้ ามาใชบ้ริโภคมากข้ึน  รวมทั้งมีการพฒันานาํไข่นํ้ ามาผลิต

เป็นอาหารแปรรูป จึงมีความเป็นไปไดว้่า  จะมีการนาํไข่นํ้ ามาใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

มากข้ึน 
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ตารางท่ี 3 คุณค่าอาหารไข่นํ้ าส่วนท่ีกินได ้100 กรัม 

คุณค่าอาหาร ปริมาณ 

พลงังาน 9  กิโลแคลอร่ี 

นํ้ า 97.1 กรัม 

โปรตีน 0.6  กรัม 

ไขมนั 0.1  กรัม 

คาร์โบไฮเดรต 1.5  กรัม 

แคลเซียม 59  มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส 25  มิลลิกรัม 

เหลก็ 6.6  มิลลิกรัม 

วิตามินเอ 535  ไมโครกรัม* 

ไทอามิน 0.03  มิลลิกรัม 

ไรโบฟลาวิน 0.09 มิลลิกรัม 

ไนอาซีน 0.4  มิลลิกรัม 

วิตามินซี 11  มิลลิกรัม 

 

 ท่ีมา : ดดัแปลงจากกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2544) 

 หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย(*)วิตามินเอแสดงผลเป็นผลรวมของวิตามินเอ (Total RE หรือ Total 

Retinol Equivalent ) มีหน่วยไมโครกรัมของเรตินอล 
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เน่ืองจากไข่นํ้ าเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตและแพร่พนัธุใ์นนํ้ า  ดงันั้นจึงเป็นไปไดว้่าพืชสามารถ

สะสมสารต่างๆท่ีเป็นมลพิษทางนํ้ าไดง่้าย  และเม่ือไข่นํ้ าถูกนาํไปบริโภค  สารท่ีสะสมอยู่ก็จะถูก

ถ่ายทอดไปยงัชั้นต่างๆของห่วงโซ่อาหารและมาถึงคนในท่ีสุด 

 

2.11 สาหร่ายบัว หรือสาหร่ายคาบอมบ้า 

สาหร่ายบวั  หรือบวัสาหร่าย  หรือสาหร่ายคาบอมบา้  มีช่ือสามญัว่า  Fanwort, Green 

cabomba  มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cabomba caroliniana A.Gray  จดัอยู่ในวงศ ์Cabombaceae  มีถิ่น

กาํเนิดบริเวณตะวนัออกเฉียงใตข้องทวีปอเมริกา ตั้งแต่อเมริกากลางจนถึงประเทศอาเจนตินา ไดมี้

การนาํเขา้มาเพาะขยายพนัธุ์จนกระทัง่แพร่หลายในประเทศไทย  ตน้มีลกัษณะเป็นกา้นเรียวยาว

กลมทอดไปตามระดบัความลึกของนํ้ า อาจยาวไดถึ้ง 2 เมตร ส่วนรากจะอยู่ในดินใตพ้ื้นทอ้งนํ้ า ใบ

ท่ีอยูใ่ตน้ํ้ าจะแตกออกแบบตรงกนัขา้มเป็นคู่ๆ เรียงเป็นวงรอบขอ้  มีกา้นใบสั้นเพียง 0.3 เซนติเมตร 

ขอบใบเรียบยาว 1-2 เซนติเมตร  แผน่ใบแตกเป็นฝอยดูคลา้ยพดั มีสีเขียวสด ส่วนใบท่ีอยู่เหนือนํ้ า

จะมีรูปร่างแตกต่างออกไป คือมีขนาดเลก็ แผน่ใบเป็นรูปทรงรี แบนเรียงตวัสลบักนั ปลายใบแยก

เป็น 2 แฉก ดอกเป็นดอกเด่ียวขนาดเลก็ ออกท่ีซอกโคนใบเหนือนํ้ า มีดอกบานเหนือนํ้ าสีขาวหรือ 

สีครีม กลีบดอกรูปไข่จาํนวน 3 กลีบ  เกสรตวัผูสี้เหลือง มี 6 อนั (ภาพท่ี 6)   มีการเจริญเติบโตได้

รวดเร็วมาก โดย เฉพาะนํ้ าท่ีมี  pH 6.5-7.2   ความกระดา้งปานกลางระหว่าง 90-180 มก.ลิตร-1 

อุณหภูมิ 23-26 องศาเซลเซียส  สาหร่ายบวัเป็นพืชท่ีตอ้งการแสงปานกลาง      เม่ือเจริญเต็มท่ีจะเกิด

รากฝอยแตกออกตามขอ้   การขยายพนัธุ์ทาํไดโ้ดยตดัลาํตน้ไปปักชาํในพ้ืนดินโคลนใตน้ํ้ า (กรม

ประมง, 2545) 
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           (a)                                                (b) 

ภาพท่ี 6  Cabomba caroliniana A.Gray 

ท่ีมา:(a)
 http://delta-intkey.com/angio/www/cabombac.htm (1992)       

             (b) http://www.aquaterralive.com/catalog/cabomba-caroliniana-p-1440.html (2011) 

 

2.12 ผกับุ้ง 

ผกับุง้ หรือผกัทอดยอด มีช่ือสามญัว่า Swamp morning glory, Water morning glory มีช่ือ

วิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forsk. อยูใ่นวงศ ์Convolvulaceae ลกัษณะทัว่ไป เป็นพืชสะเทินนํ้ า

สะเทินบก ลาํตน้กลวงมีขอ้คัน่เป็นปลอ้ง ๆ เล้ือยทอดไปตามผวิดินหรือผวินํ้ า มียางสีขาว ใบเป็นใบ

เด่ียวรูปหวัลกูศรมีกา้นใบยาว ออกสลบั ปลายใบแหลม โคนใบเป็นรูปหวัใจหรือตดัตรง ดอกมี 2 สี 

คือสีขาวหรือสีม่วงแดง ออกเป็นช่อดอกตามซอกใบ 1-7 ดอกโคนกลีบดอกเป็นหลอดปลายแผ่

ออกเป็นรูปแตร (ภาพท่ี 7) ผกับุง้ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 สายพนัธุ์ คือ ผกับุง้ไทยและผกับุง้จีน  

สาํหรับผกับุง้จีน การเจริญเติบโตในระยะแรกจะมีลาํตน้สีเขียวตั้งตรง ระยะต่อไปจะเล้ือยทอดยอด

ไปตามพ้ืนดินหรือนํ้ า  ส่วนผกับุง้ไทยมีลาํตน้เล้ือยทั้ งชนิดลาํตน้สีแดง ลาํตน้สีเขียว และลาํตน้สี

เขียวอ่อนอวบใหญ่   ผกับุง้ไทยเป็นผกับุง้สายพนัธุธ์รรมชาติท่ีข้ึนเองหรือชาวบา้นนาํมามดัเป็นแพ

ลอยอยูต่ามแม่นํ้ าลาํคลอง  
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(a)                                                                    (b) 

ภาพท่ี 7  Ipomoea aquatica Forsk 

ท่ีมา:(a)
 http://idao.cirad.fr/content/oscar/especes/i/ipoaq/ipoaq_ds.html (1991)        

             (b) http:// mypaper.pchome.com.tw/huangshuzhen (2010) 

 

ประโยชน์ของผกับุง้ ผกับุง้เป็นผกัท่ีมีคุณค่าทางอาหารหลากหลาย (ตารางท่ี 4 ) สามารถ

นํามาปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิดนับตั้ งแต่รับประทานยอดอ่อนเป็นผกัสดหรืออาจน่ึง ลวก 

รับประทานกบันํ้ าพริก  และนาํยอดอ่อน  ใบอ่อนไปปรุงเป็นอาหาร เช่น ผดัจืดใส่หม ูปลา ไก่ หรือ

ผดักบันํ้ าพริกและหม ูนอกจากน้ียงันาํไปแกง เช่น แกงสม้ แกงคัว่ เป็นตน้  

 สรรพคุณของผกับุง้ ผกับุง้มีรสเยน็  ช่วยถอนพิษเบ่ือเมา รากผกับุง้มีรสจืดเฝ่ือนถอนพิษผิด

สาํแดง ช่วยใหเ้จริญอาหาร เป็นยาถอนพิษ บาํรุงธาตุ  บาํรุงสายตา  และทาํให้ไม่เป็นโรคกระเพาะ 

เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4 คุณค่าอาหารผกับุง้ส่วนท่ีกินได ้100 กรัม 

คุณค่าอาหาร ปริมาณ 

พลงังาน 27  กิโลแคลอร่ี 

นํ้ า 92.6 กรัม 

โปรตีน 2.6  กรัม 

ไขมนั 0.2  กรัม 

คาร์โบไฮเดรต 3.6  กรัม 

แคลเซียม 3  มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส 22  มิลลิกรัม 

เหลก็ 3  มิลลิกรัม 

เบตา้แคโรทีน 1,151 ไมโครกรัม 

วิตามินเอ 192  ไมโครกรัม* 

ไทอามิน 0.03  มิลลิกรัม 

ไรโบฟลาวิน 0.44 มิลลิกรัม 

ไนอาซีน 0.9  มิลลิกรัม 

วิตามินซี 16  มิลลิกรัม 

 

 ท่ีมา : ดดัแปลงจากกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2544) 

 หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย(*)วิตามินเอแสดงผลเป็นผลรวมของวิตามินเอ (Total RE หรือ Total 

Retinol Equivalent ) มีหน่วยไมโครกรัมของเรตินอล 
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2.13 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัไข่นํา้ สาหร่ายบัวและผกับุ้ง 

 การศึกษาของเบญจภรณ์ (2543) ซ่ึงทดสอบความเป็นพิษและการดูดซับโลหะหนัก

โครเมียมและแคดเมียมในสารละลายสังเคราะห์โดยใชไ้ข่นํ้ า  การทดลองใชส้ารละลายอาหาร 

Hoagland ท่ีเติมโลหะหนกัแคดเมียมและโครเมียมท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ คือ 1,2,4 และ 8 มก.ลิตร-1   

พบว่าเม่ือเวลาท่ีใชใ้นการดูดซับและความเขม้ขน้ของโลหะหนักแคดเมียมและโครเมียมเพิ ่มข้ึน 

ผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณคลอโรฟิลลใ์นไข่นํ้ าจะลดลงและการสะสมของโลหะหนักใน

เน้ือเยือ่พืชจะเพิ่มข้ึน 

สาํหรับ Boonsaner and Hawker (2013) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องออกซีเตตราซยัคลิน

ในการเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร โดยเร่ิมศึกษาจากการสะสมออกซีเตตราซัยคลินของไข่นํ้ า หรือ 

watermeal (Wolffia globosa Hartog & Plas) จากนํ้ า  ซ่ึงผลการทดลองพบว่า ไข่นํ้ ามีการสะสมออก

ซีเตตราซยัคลิน  ค่าการสะสมยาในไข่นํ้ า เท่ากบั 1.28 ลิตร.กรัม-1  นํ้ าหนกัแหง้  

 Zhao et al. (2013) ไดศึ้กษาการตอบสนองของพืชนํ้ าต่อออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าโดยใช้

พืชนํ้ าต่างชนิดกนัจาํนวน 10 ชนิด ซ่ึงใชผ้กับุง้ในการทดลองดว้ยพบว่า พืชนํ้ ากว่า 90 เปอร์เซ็นต ์

รากมีความยาวลดลง เม่ือความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าเพิ่มข้ึน  สาํหรับผกับุง้ค่าการ

ตอบสนองออกซีเตตราซยัคลิน ประเมินจากค่า EC50 และ EC10 พบว่า EC50 เท่ากบั 6.32 มก.ลิตร-1 

และ EC10 เท่ากบั 0.71 มก.ลิตร-1 สาํหรับในสาหร่ายบวัยงัไม่พบการศึกษาเก่ียวกบัการสะสมออกซี

เตตราซัยคลิน มีผลการศึกษาของ สุกัญญา และคณะ(2554) ศึกษาผลของแคดเมียมจากนํ้ าเสีย

สงัเคราะห์ต่อการเติบโตของสาหร่ายบวั (Cabomba caroliniana A. Gray) ในนํ้ าเสียสังเคราะห์ท่ีมี

แคดเมียมความเขม้ขน้ 0, 1, 5, 10 และ 15 มคก.ลิตร-1 ผลการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า อตัราการเพิ ่ม

ความสูงของพืชมีแนวโนม้ลดลงเม่ือไดรั้บแคดเมียม จาํนวนเมด็คลอโรพลาสตใ์นสาหร่ายบวัลดลง

อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) เม่ือไดรั้บแคดเมียม 
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บทท่ี 3 

วธิีการทดลอง 

การทดลองเร่ืองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ าของพืชนํ้ า 3 ชนิด โดยพืชท่ีใชไ้ดแ้ก่  

ไข่นํ้ า (Wolffia arrhiza L. Wimm.)  สาหร่ายบัว(Cabomba caroliniana A.Gray)  และผกับุ้ง

(Ipomoea aquatica Forsk.)   เพ่ือศึกษาการสะสมออกซีเตตราซยัคลินของพืชนํ้ าต่างชนิดกนัท่ีความ

เขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินต่างๆในนํ้ า  และศึกษาผลของปริมาณไขมนัในพืช 3 ชนิด ท่ีมีผลต่อ

ปริมาณการสะสมของออกซีเตตราซยัคลิน โดยมีการควบคุมปัจจัย คือ  ควบคุมการเล้ียงพืชใน

สภาวะท่ีไม่มีแสง  อุณหภูมิหอ้ง  สาํหรับรายละเอียดการทดลองมีดงัน้ี 

 

3.1  การเตรียมการทดลอง   

 3.1.1 การเตรียมพืชนํ้ า 

 1) ไข่นํ้ า  (Wolffia arrhiza (L.) Wimm. ) เก็บจากบ่อนํ้ านิ่งธรรมชาติ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัราชบุรี 

 2) สาหร่ายบวัหรือสาหร่ายคาบอมบา้ (  Cabomba caroliniana A.Gray ) เก็บจากแม่

นํ้ าท่าจีน อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

 3) ผกับุง้ไทย(พนัธุ์ลาํตน้สีเขียว ) (Ipomoea aquatica Forsk. ) เก็บจากแม่นํ้ าท่าจีน  

อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม   เลือกตน้ท่ีมีรากสมบูรณ์ ขนาดใกลเ้คียงกนัความ ยาวของราก

ประมาณ 8-10 เซนติเมตร  

 4) นาํพืชนํ้ าทั้ง 3 ชนิด มาเล้ียงในนํ้ าประปาสะอาดเป็นเวลา 1-2  สปัดาห์  เพ่ือใหพื้ช

คายพิษ ลดการปนเป้ือน 
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 5) หาปริมาณไขมนัในพืชนํ้ าทั้ ง 3 ชนิดโดยวิธีของ EPA Method 1664 (U.S.EPA, 

1999) ซ่ึงไข่นํ้ าและสาหร่ายบวัจะวิเคราะห์ปริมาณไขมนัทั้งตน้  ส่วนผกับุง้จะแยกส่วนของรากและ

ลาํตน้ออกจากกนั มาวิเคราะห์ปริมาณไขมนั 

 

  3.1.2 นํ้ าท่ีใชท้ดลอง 

 นํ้ าท่ีใชใ้นการทดลองเป็นนํ้ าปราศจากไอออน (Deionization water, DI) ท่ีผ่านการ

ฆ่าเช้ือ (Sterile) ก่อนนาํมาใช ้

 

 3.1.3  สารเคมี 

 1) Oxytetracycline HCl (Standard  บริษทั Ehrenstorfer Quality (Germany)   

 2) Oxytetracycline HCl (Commercial grade  บริษทั Dafeng Huasu Phar Maceutical 

Co.,LTD  

 3)  Methanol (HPLC grade ความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า  99.5%  บริษทั Fisher 

Scientific UK) 

  4) Acetonitrile (HPLC grade ความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า  99.5%  บริษทั Fisher 

Scientific UK) 

 5) Oxalic acid (Analytical grade  ความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า  99.5%   บริษทั Ajax 

Finechem Australia) 

 6) Citric acid monohydrate (C6H8O7.H2O) ชนิด Analytical reagent grade  ความ

บริสุทธ์ิไม่นอ้ยกว่า 99.0%  บริษทั Ajax Finechem (Australia) 

 7) Di-sodium hydrogen orthophosphate anhydrous  (Na2HPO4)  ชนิด Analytical 

reagent grade  ความบริสุทธ์ิไม่นอ้ยกว่า 99.0%  บริษทั Ajax Finechem (Australia) 
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 8) EDTA-di-sodium salt  (C10H14N2Na2O8.2H2O)  ชนิด Analytical reagent grade 

ความบริสุทธ์ิไม่นอ้ยกว่า 99.0%  บริษทั Ajax Finechem (Australia)  

 

 3.1.4 การเตรียมสารละลาย 

 1) เตรียมสารละลายออกซีเตตราซยัคลินความเขม้ขน้ 10,20,30 มก.ลิตร-1  โดยใชน้ํ้ า

ปราศจากไอออน ท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้ 

 2) สารละลาย Buffer (McIlvaine buffer EDTA) ท่ีใชใ้นการสกดัเตรียมโดยผสม

สารละลาย Anhydrous Dibasic sodium phosphate และสารละลาย citric acid mono.   แลว้จึงนาํมา

ปรับพีเอช  ใหเ้ป็น 1 จากนั้นจึงเติม EDTA 

 3) สารละลาย  mobile phase เตรียมโดยละลาย Oxalic acid ใน Methanol HPLC 

grade ใหมี้ความเขม้ขน้ 0.01 M  

 

 3.1.5 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 1) เคร่ือง HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ยี่ห้อ Waters 600 

Photodiode Array คอลมัน์ท่ีใช ้รุ่น HiQ sil C18HS ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 4.6 มม. ยาว 150 มม. 

 2) เคร่ือง Ultrasonic bath 

 3) เคร่ือง Homoginizer 

 4) เคร่ือง pH meter ยีห่อ้ Sartorius 

 5) Vacuum pump พร้อมชุดกรอง GF/C 

 6) Syringe  Filter Nylon  ขนาด  0.45 um  ยีห่อ้ Agela Technologies 

 7) SPE (Solid  phase  extraction) Strata-X33u  polymeric  reversed  phase  200 มก.

6 มล.-1  บริษทั Phenomenex USA 
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 8) ขวดแกว้พร้อมฝาปิดขนาด 1,000 มล. 

 9) เคร่ืองแกว้ท่ีใชใ้นการทดลองจะนาํมาทาํความสะอาดโดยการลา้งดว้ยนํ้ ายาลา้ง

จานใหส้ะอาดและกลั้ว (Rinse) ดว้ยนํ้ ากลัน่แลว้จึงนาํไปอบท่ี 105 oซ จนแหง้ 

 

3.2 วธิีการสกดัและการวเิคราะห์ 

 3.2.1ขั้นตอนการสกดัออกซีเตตราซยัคลินในตวัอยา่งพืชและนํ้ า 

 1) นาํตวัอย่างพืชท่ีเล้ียงไวม้ากรองแยกส่วนสารละลายและพืชออกจากกนัและทาํ

การสกดัโดยวิธีสกดัมาตรฐานของ Association of  Official Agricultural Chemists หรือ AOAC  

(Yuan et al, 2010) 

 2) นาํตวัอยา่งพืชท่ีแยกแลว้ มาชัง่นํ้ าหนกั 10 กรัมใส่บีกเกอร์ ไข่นํ้ าและสาหร่ายบวั

ใชท้ั้งตน้ สาํหรับผกับุง้แยกส่วนราก และลาํตน้ออกจากกนัคนละตวัอยา่ง 

 3) เติมสารละลาย McIlvaine buffer EDTA 20 มล.  ลงในพืช 

 4) นาํไปปั่นดว้ยเคร่ือง Homogenizer จนละเอียด 

 5) ปิเปต McIlvaine buffer EDTA อีก 10 มล. ลงบีกเกอร์ นาํไปลา้งหวัปั่น และเทใส่

บีกเกอร์ท่ีมีตวัอยา่งพืช 

 6) นาํตวัอยา่งท่ีปั่นแลว้ไปกรองดว้ยกรวยกรอง  สาํหรับพืชท่ีติดอยู่ภายในบีกเกอร์ 

นาํมาสกดัซํ้ าดว้ย McIlvaine buffer EDTA อีก 5 มล. 

 7) ลา้งกรวยกรองท่ีมีพืชอยูด่ว้ย McIlvaine buffer EDTA อีก 5 มล. 

 8) กระตุน้ SPE โดยใช ้Methanol  (HPLC grade)  2 มล. และนํ้ าปราศจากไอออน    

2 มล.   ดว้ยความเร็ว 10  มล.นาที-1 

 9) นาํสารละลายท่ีกรองไดท้ั้งหมดไปกรองผา่น SPE 
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 10) ลา้งตวัอยา่งดว้ย 20% Methanol (HPLC grade) 1 มล.   และนํ้ าปราศจากไอออน  

1 มล. 

 11) ลา้งตวัอยา่งซํ้ าดว้ย Methanol  (HPLC grade) อีก 0.5 มล. 

 12) Elute ตวัอย่างดว้ย Acetronitrile50% :  Methanol 50%  (HPLC grade)  1.5 มล.  

และ 1 มล.ตามลาํดบั ไดต้วัอยา่งสารละลายจากการสกดัพืช 

 13) นาํตวัอยา่งสารละลายท่ีแยกออกมาจากตวัอย่างพืชในขอ้ (1) ปริมาตร 200 มล. 

ไปกรองผา่น SPE ท่ีผา่นการกระตุน้ดว้ย Methanol  (HPLC grade)  2 มล. และนํ้ าปราศจากไอออน  

2  มล.   ดว้ยความเร็ว 10  มล.นาที-1 และปฏิบติัเช่นเดียวกบัตวัอยา่งพืช 

 14) นาํสารละลายท่ีไดใ้นขอ้ (12)ไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง HPLC ( High  Performance 

Liquid Chromatography) ยี่ห้อ Waters 600 Photodiode Array คอลมัน์ท่ีใช ้รุ่น HiQ sil C18HS 

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4.6 มม. ยาว 150 มม. เป็น Stationary phase   โดย mobile phase ท่ีใชคื้อ 

Acetonitile และ0.01 M Oxalic in MeOH  ดว้ยอตัราส่วน 10:90, Flowrate 1.0 มล.นาที-1 สาํหรับ 

Detectorใช ้Photodiode Aray Detector ท่ีความยาวคล่ืน 360 นาโนเมตร 
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Flow Chart ขั้นตอนการสกดัและวิเคราะห์ตวัอยา่งพืชและนํ้ า 

  

  

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

            ภาพท่ี 8 ขั้นตอนการสกดัและวิเคราะห์ตวัอยา่งพืชและนํ้ า 

 
 3.2.2  ค่า  Instrument Detection Limit, Method Detection Limit และ % Recovery  

 การหา Instrument Detection Limit (IDL) ทาํโดยการฉีดออกซีเตตราซยัคลินท่ีความ

เขม้ขน้ 10, 30, 50, 80 และ 100 มก.ลิตร-1 ซ่ึงแต่ละความเขม้ขน้จะทาํ 5 ซํ้ าเพ่ือหาค่า SD (Standard 

division) โดยค่า IDL จะมีค่าเท่ากบั ±3SD  หรือ  0.57 มก.ลิตร-1   

นาํสารละลายท่ีกรองไดท้ั้งหมดไปผา่น SPE ท่ีถกูกระตุน้ดว้ย methanol และนํ้ า 

นาํไปปั่นดว้ยเคร่ือง Homogenizer จนละเอียด 

ทาํการสกดัซํ้ าดว้ย McIlvaine buffer EDTA 

กรองแยกส่วนสารละลายและพืชออกจากกนั 

ชัง่นํ้ าหนกัพืช 10 กรัมใส่บีกเกอร์ (ผกับุง้แยกรากกบัลาํตน้คนละตวัอยา่ง) 

เติมสารละลาย McIlvaine buffer EDTA 20 มล.   

Elute ตวัอยา่งดว้ย Acetronitrile50% :  Methanol 50%     ดว้ยความเร็ว 10  มล.นาที-1 

นาํสารละลายท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง HPLC 
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 การหา Method Detection Limit (MDL)  ทาํโดยการ spike สารละลายออกซีเตตรา

ซยัคลินท่ีความเขม้ขน้ 10, 20 และ 30 มก.ลิตร-1 ลงในตวัอยา่งพืชและนํ้ า โดยแต่ละความเขม้ขน้จะ

ทาํ 3 ซํ้ าเพ่ือหาค่า SD (Standard division) โดยค่า MDL จะมีค่าเท่ากบั ±3SD ของการสกดัและ

วิเคราะห์ตวัอยา่งทั้ง 3 ซํ้ า ทั้งน้ีค่า MDL ของการสกดัและวิเคราะห์ออกซีเตตราซยัคลินในตวัอย่าง

พืชและตวัอยา่งนํ้ าเท่ากบั 1.98  มก. กรัม-1  และ 1.47 มก.ลิตร-1  ตามลาํดบั  

 ส่วนค่า% Recovery คาํนวณโดย 

 % Recovery =   ปริมาณสารท่ีสกดัไดจ้ากตวัอยา่ง  x 100 

 

% Recovery ท่ีไดจ้ากการสกดัตวัอยา่งพืชและตวัอยา่งนํ้ าเท่ากบั 69% และ 92% ตามลาํดบั 

 

3.3 วธิีการทดลอง 

 3.3.1ขั้นตอนการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยใชพื้ชนํ้ า 3 ชนิด 

 3.3.1.1 ขั้นตอนการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยใชไ้ข่นํ้ า 

  1) ตวงสารละลายออกซีเตตราซยัคลินในขอ้ 3.1.4 (1) ปริมาตร 500 มล. แต่ละ

ความเขม้ขน้ลงในขวดแกว้ขนาด 1,000 มล.ความเขม้ขน้ละ 8 ขวด  สาํหรับเล้ียงไข่นํ้ า 

  2) ตวงนํ้ าปราศจากไอออน 500 มล. ลงในขวดแกว้ขนาด 1,000 มล. จาํนวน 1 

ขวด  สาํหรับเล้ียงไข่นํ้ าเป็นชุดควบคุม 

  3) นาํไข่นํ้ ามาเล้ียงในสารละลายท่ีเตรียมไวป้ระมาณ 25 กรัมต่อขวด  โดยไข่นํ้ าท่ี

อยูใ่นขวดจะลอยอยูท่ี่ผวินํ้ า  ปิดฝาใหส้นิท  ห่อขวดดว้ยอลมิูเนียมฟอลย์  และวางไวใ้นสภาวะไม่มี

แสง  อุณหภูมิหอ้ง 

  4) ตั้ งทิ้งไวใ้นห้องปฏิบติัการ  แลว้เก็บตวัอย่างวนัท่ี 1,3,5,7,9,11,13 และ 15  

หลงัจากเร่ิมการทดลอง 

ปริมาณสารท่ีเติมลงในตวัอยา่ง 
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  5) ระหว่างทดลองบนัทึกค่า pH ของสารละลาย  อุณหภูมิห้องและอุณหภูมินํ้ าท่ี

เล้ียงพืชแต่ละวนั   ปริมาณนํ้ าท่ีหายไปโดยการทาํสญัลกัษณ์ท่ีระดบันํ้ าตั้งแต่วนัท่ี 0 ถึง 15 

  6) เม่ือครบเวลาท่ีกาํหนดจึงเก็บตวัอย่างและนาํไปสกดัและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ดงัรายละเอียดในขอ้ 3.2 

 3.3.1.2 ขั้นตอนการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยใชส้าหร่ายบวั 

  1) ตวงสารละลายออกซีเตตราซยัคลินในขอ้ 3.1.4 (1) ปริมาตร 500 มล. แต่ละ

ความเขม้ขน้ลงในขวดแกว้ขนาด 1,000 มล.ความเขม้ขน้ละ 8 ขวด  สาํหรับเล้ียงสาหร่ายบวั 

  2) ตวงนํ้ าปราศจากไอออน 500 มล. ลงในขวดแกว้ขนาด 1,000 มล. จาํนวน 1 

ขวด  สาํหรับเล้ียงสาหร่ายบวัเป็นชุดควบคุม 

  3) นาํสาหร่ายบวัมาเล้ียงในสารละลายท่ีเตรียมไวป้ระมาณ 25 กรัมต่อขวด  โดย

สาหร่ายบวัท่ีอยูใ่นขวดจะจมนํ้ า  ปิดฝาใหส้นิท  ห่อขวดดว้ยอลมิูเนียมฟอลย์  และวางไวใ้นสภาวะ

ไม่มีแสง  อุณหภูมิหอ้ง 

  4) ปฏิบติัตามขอ้ 3.3.1.1 (4) ถึง (6) 

 

 3.3.1.3 ขั้นตอนการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยใชผ้กับุง้ 

  1) ตวงสารละลายออกซีเตตราซยัคลินในขอ้ 3.1.4 (1) ปริมาตร 500 มล. แต่ละ

ความเขม้ขน้ลงในขวดแกว้ขนาด 1,000 มล.ความเขม้ขน้ละ 8 ขวด  สาํหรับเล้ียงผกับุง้ 

  2) ตวงนํ้ าปราศจากไอออน 500 มล. ลงในขวดแกว้ขนาด 1,000 มล. จาํนวน 1 

ขวด  สาํหรับเล้ียงผกับุง้เป็นชุดควบคุม 

  3) นาํผกับุง้มาเล้ียงในสารละลายท่ีเตรียมไว ้โดยเลือกตน้ท่ีมีรากสมบูรณ์ ขนาด

ใกลเ้คียงกนั 10 ถึง 15 ตน้ต่อขวด  ผกับุง้ท่ีอยู่ในขวดรากจะจมนํ้ า ลาํตน้อยู่เหนือนํ้ า ปิดดว้ยแผ่น

โฟมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเท่าปากขวด เจาะรูแผ่นโฟมเพ่ือให้ลาํตน้โผล่ออกมา  ห่อขวดดว้ย

อลมิูเนียมฟอลย์  และวางไวใ้นสภาวะไม่มีแสง  อุณหภูมิหอ้ง 
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  4) ปฏิบติัตามขอ้ 3.3.1.1 (4) ถึง (6) สาํหรับผกับุง้จะแยกสกดัส่วนราก และลาํตน้  

 

3.4 การคาํนวณการสะสมออกซีเตตราซัยคลนิ (Concentration Factor, CF) 

1) คาํนวณการสะสมออกซีเตตราซยัคลิน (Concentration Factor, CF) ของไข่นํ้ า

และสาหร่าย ในรูปของนํ้ าหนกัแหง้ในวนัท่ี 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 และ 15 โดย 

 

 

    CB คือ ความเขม้ขน้ของสารในพืช 

    CW คือ ความเขม้ขน้ของสารในนํ้ า 

 

2) คาํนวณการสะสมออกซีเตตราซยัคลิน (Concentration Factor, CF) ของผกับุง้ 

ในรูปของนํ้ าหนกัแหง้ในวนัท่ี 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 และ 15 โดย 

 - คาํนวณการสะสมรวมในผกับุง้(Concentration Factor, CF) 

   

 

    CB คือ ความเขม้ขน้ของสารในพืช 

    CW คือ ความเขม้ขน้ของสารในนํ้ า 

 

- คาํนวณการสะสมในรากผกับุง้ (Root Concentration Factor, RCF) 

 

 

    CRoot คือ ความเขม้ขน้ของสารในราก 

    CW    คือ ความเขม้ขน้ของสารในนํ้ า 

 

     CF = CB/CW 

     CF = CB/CW 

    RCF = CRoot/CW 
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- คาํนวณการสะสมในลาํตน้ผกับุง้ (Stem Concentration Factor, SCF) 

 

 
 

    CStem     คือ ความเขม้ขน้ของสารในลาํตน้ 

    CW      คือ ความเขม้ขน้ของสารในนํ้ า 
 

 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในพืชทั้ง 3 ชนิด

ในรูปของนํ้ าหนกัแหง้ โดยใช ้Anova : Single Factor 

 4) ศึกษาผลของปริมาณไขมนัในพืชท่ีมีต่อการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในพืช 

คาํนวณการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในรูปของไขมนั โดย  

 

 

    CB คือ ความเขม้ขน้ของสารในพืชในรูปไขมนั 

    CW คือ ความเขม้ขน้ของสารในนํ้ า 

 

 5) เปรียบเทียบความแตกต่างของการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในพืชทั้ง 3 ชนิด

ในรูปของไขมนั โดยใช ้ Anova : Single Factor 

 

 

 

 

 

 

    SCF = CStem/CW 

     CF = CB/CW 
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Flow Chart ขั้นตอนการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยพืชนํ้ า 3 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

ภาพท่ี 9 ขั้นตอนการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยพืชนํ้ า 3 ชนิด 

 

 

ระหว่างทดลองบนัทึกค่า pH ของสารละลาย  อุณหภูมินํ้ า  อุณหภูมิห้องแต่ละวนั  และ

ปริมาณนํ้ าท่ีหายไป 

เก็บตวัอยา่งและนาํไปสกดัและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง HPLC 

ชัง่ไข่นํ้ าหรือสาหร่ายบวัประมาณ 25 กรัมต่อขวด  ส่วนผกับุง้เลือกตน้ท่ีมีรากสมบูรณ์ 

ขนาดใกลเ้คียงกัน 10 ถึง 15 ตน้ต่อขวด  ห่อขวดด้วยอลูมิเนียมฟอลย์  และวางไวใ้น

สภาวะไม่มีแสง และอุณหภูมิหอ้ง 

เก็บตวัอยา่งในวนัท่ี 1,3,5,7,9,11,13 และ 15 

พืชนํ้ าจากขั้นตอนการเตรียม เพ่ือให้

คายพิษเป็นเวลา 1-2 สปัดาห์ 

เตรียมสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน ความ

เข้มข้น 10,20,30 มก .ลิตร -1  โดยใช้นํ้ า

ปราศจากไอออน ท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้  

ตวงสารละลายออกซีเตตราซยัคลิน 500 มล. แต่ละความเขม้ขน้ลงในขวดแกว้ขนาด1,000 

มล. ความเขม้ขน้ละ 8 ขวด  สาํหรับชุดทดลอง  

ตวงนํ้ าปราศจากไอออน 500 มล. ลงในขวดแกว้ขนาด 1,000 มล. จาํนวน 1 ขวด  สาํหรับ

ชุดควบคุม  
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3.5 ขั้นตอนการทดลองการสลายตวัของออกซีเตตราซัยคลนิ 

1) ตวงสารละลายออกซีเตตราซยัคลินท่ีเตรียมไว ้500 มล. แต่ละความเขม้ขน้ลง

ในขวดแกว้ขนาด 1,000 มล. ความเขม้ขน้ละ 1 ขวด   

   2) ห่อขวดดว้ยอลมิูเนียมฟอลย์   ตั้งทิ้งไวใ้นหอ้งปฏิบติัการ  สภาวะไม่มีแสง  และ

อุณหภูมิหอ้ง  เช่นเดียวกบัขวดท่ีเล้ียงพืช 

  3) เก็บตวัอย่างวนัท่ี 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 และ 15  ตามวนัท่ีเก็บตวัอย่างแต่ละ

ความเขม้ขน้โดยปิเปตสารละลายจากขวดทดลอง 1 มล. แลว้กรองดว้ย nylon membrane syringe 

filter ขนาด 0.45ไมครอน และนาํไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง HPLC    

   4) คาํนวณการสลายตวัโดย 

       

     Ct = Co e –kt 

 

   เม่ือ Co คือ ความเขม้ขน้ของสารเร่ิมตน้ 

    Ct  คือ ความเขม้ขน้ของสารเม่ือเวลา t 

    k    คือ อตัราคงท่ีของการสลายตวั 

    t     คือ เวลา 

    e    คือ exponential ของ k และ t 

 

 

 

 

 

 

  Ct = Co e –kt 
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Flow Chart ขั้นตอนการทดลองการสลายตวัของออกซีเตตราซยัคลิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ขั้นตอนการทดลองการสลายตวัของออกซีเตตราซยัคลิน

ตวงสารละลายออกซีเตตราซยัคลินท่ีเตรียมไว ้500 มล. แต่ละความเขม้ขน้ลงในขวดแกว้

ขนาด 1,000 มล. ความเขม้ขน้ละ 1 ขวด   

ห่อขวดดว้ยอลมิูเนียมฟอลย์   ตั้งทิ้งไวใ้นหอ้งปฏิบติัการ  สภาวะไม่มีแสง  และ

อุณหภูมิหอ้ง  เช่นเดียวกบัขวดท่ีเล้ียงพืช 

เก็บตวัอยา่งในวนัท่ี 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 และ 15  และนาํไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง HPLC     

การคาํนวณการสลายตวัโดย  

     Ct = Co e –kt 

   

 เม่ือ Co คือ ความเขม้ขน้ของสารเร่ิมตน้ 

  Ct  คือ ความเขม้ขน้ของสารเม่ือเวลา t 

  k   คือ อตัราคงท่ีของการสลายตวั 

  t    คือ เวลา 

  e   คือ exponential ของ k และ t 
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บทที่ 4 

ผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง 

 การทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ าโดยพืชนํ้ าท่ีต่างกนั 3 ชนิด ไดแ้ก่ ไข่นํ้ า 

(Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)   ท่ีเป็นตวัแทนของพืชลอยนํ้ า  สาหร่ายบวั (Cabomba caroliniana 

A.Gray ) ท่ีเป็นตวัแทนของพืชใตน้ํ้ า และผกับุง้ (Ipomoea aquatica Forsk.)  ท่ีเป็นตวัแทนของพืช

นํ้ าท่ีรากอยูใ่ตน้ํ้ าส่วนตน้อยูพ่น้นํ้ า  พืชทั้ง 3 ชนิดพบอยูท่ัว่ไปในประเทศแถบเอเชียรวมทั้ งประเทศ

ไทย  สาํหรับพ้ืนท่ีแถบลุ่มนํ้ าท่าจีนนั้นตามปกติจะเป็นแหล่งรองรับนํ้ าทิ้งจากฟาร์มสุกรซ่ึงมีการใช ้

ออกซีเตตราซยัคลินอยา่งแพร่หลาย ทาํใหพื้ชในแหล่งนํ้ ามีโอกาสไดรั้บยาชนิดน้ีได ้การทดลองน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า 3 ชนิดท่ีมีลกัษณะทางสณัฐานวิทยา

ท่ีต่างกนั  รวมทั้งผลของปริมาณไขมนัในพืชท่ีอาจมีผลต่อการสะสมสารในพืชดว้ย   สาํหรับผลการ

ทดลองเป็นดงัน้ี 

4.1 การทดลองการสะสมออกซีเตตราซัยคลนิโดยใช้พชืนํา้ 3 ชนิด 

 4.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัของพืชนํ้ า 

  ก่อนทดลองมีการวิเคราะห์การปนเป้ือนออกซีเตตราซยัคลินในพืชทั้ ง 3 ชนิด ซ่ึงผล

การวิเคราะห์ไม่พบการปนเป้ือนของยาแสดงว่าพืชนํ้ าสามารถนาํมาใชใ้นการทดลองได  ้ส่วนผล

การวิเคราะห์ปริมาณไขมนัในพืชพบว่า ไข่นํ้ ามีปริมาณไขมนัเท่ากบั 2.10 เปอร์เซ็นต ์ สาหร่ายบวัมี

ไขมนัเท่ากบั 1.15 เปอร์เซ็นต ์รากผกับุง้มีไขมนัเท่ากบั 1.78 เปอร์เซ็นต์ และในลาํตน้ผกับุง้เท่ากบั 

1.85 เปอร์เซ็นต ์ สาํหรับปริมาณการใชน้ํ้ าต่อวนัของพืชนํ้ าแต่ละชนิด ทาํโดยวดัจากปริมาณนํ้ าท่ี

หายไปในแต่ละวนัพบว่า ปริมาณการใชน้ํ้ าโดยเฉล่ียของไข่นํ้ าเท่ากบั 1.5 มล.วนั-1 สาหร่ายบัว

เท่ากบั 2.0 มล.วนั-1 และผกับุง้เท่ากบั 4.5 มล.วนั-1 

 ผลการวิเคราะห์สรุปเบ้ืองตน้ว่าไข่นํ้ ามีปริมาณไขมนัมากกว่าผกับุง้ (ทั้งรากและลาํ

ตน้) และมากกว่าสาหร่ายบวั  ทั้งน้ีปริมาณไขมนัอาจมีผลต่อการดูดซึมออกซีเตตราซยัคลินเขา้สู่พืช 
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โดยเฉพาะไข่นํ้ าและสาหร่ายบวัซ่ึงเป็นพืชนํ้ าท่ีดูดซึมสารต่างๆเขา้ทางผิว (surface absorption) ท่ี

สัมผสักับนํ้ าโดยตรง(Boonsaner and Hawker, 2012)  การดูดซึมสารประกอบอินทรียโ์ดย

กระบวนการ passive diffusion ผ่านเซลล์เมมเบรนมกัข้ึนกบัปริมาณไขมนัของพืช (Arnot and 

Gobas, 2006) ดงันั้นทั้งไข่นํ้ าซ่ึงเป็นพืชขนาดเล็ก ลอยอยู่ท่ีผิวนํ้ าและไม่มีราก และสาหร่ายบวัซ่ึง

เป็นพืชท่ีอยูใ่ตน้ํ้ าจะดูดซึมสารเขา้ภายในเซลลไ์ดโ้ดยข้ึนกบัปริมาณไขมนัของพืชเอง  

 ส่วนปริมาณการใชน้ํ้ าของพืชนั้นแตกต่างกนั โดยผกับุง้ใชน้ํ้ ามากท่ีสุด รองลงมาคือ

สาหร่ายบวั และไข่นํ้ า  ปริมาณนํ้ าท่ีพืชดูดไปใชมี้ผลต่อปริมาณยาท่ีพืชไดรั้บ เน่ืองจากออกซีเตตรา

ซยัคลินเป็นสารท่ีละลายนํ้ าไดดี้ ดงันั้นปริมาณนํ้ าท่ีถูกดูดซึมมากกว่าอาจเป็นเส้นทางท่ีทาํให้พืช

ไดรั้บยามากกว่าดว้ย 

 4.1.2 ผลการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในไข่นํ้ า 

  การทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ าใชส้ารละลายยา 3 ความเขม้ขน้คือ 

10, 20 และ 30 มก.ลิตร-1 โดยต่อไปน้ีการทดลองท่ี 1 หมายถึง การทดลองท่ีใชส้ารละลายความ

เขม้ขน้ 10 มก.ลิตร-1  การทดลองท่ี 2 หมายถึง การทดลองท่ีใชส้ารละลายความเขม้ขน้ 20 มก.ลิตร-1  

และการทดลองท่ี 3 หมายถึง การทดลองท่ีใชส้ารละลายความเขม้ขน้  30 มก.ลิตร-1   โดยท่ีการ

ทดลองในพืชทั้ง 3 ชนิดใชค้วามเขม้ขน้ของสารละลายเหมือนกนัทั้ง 3 การทดลอง 

  สาํหรับการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ าโดยไข่นํ้ าพบว่า  มีการสะสม

อยา่งรวดเร็วในวนัแรกของการทดลองแต่หลงัจากนั้นมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งชา้ๆ และผลการทดลอง

ทั้ง 3 ความเขม้ขน้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั   เม่ือเปรียบเทียบปริมาณออกซีเตตราซยัคลินท่ีสะสม

ในไข่นํ้ าจากแต่ละการทดลองพบว่า  ปริมาณยาท่ีสะสมข้ึนกบัความเขม้ขน้ของยาในนํ้ า  โดยท่ีการ

ทดลองท่ี 1 ออกซีเตตราซัยคลินสะสมในไข่นํ้ าสูงสุดเท่ากับ 3.96 มก.กรัม-1นํ้ าหนักแห้ง  การ

ทดลองท่ี 2 ออกซีเตตราซยัคลินสะสมในไข่นํ้ าสูงสุดเท่ากบั 9.74  มก.กรัม-1นํ้ าหนักแห้ง  และการ

ทดลองท่ี 3 ออกซีเตตราซยัคลินสะสมในไข่นํ้ าสูงสุดเท่ากบั 14.08  มก.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้  

 ขอ้สงัเกตจากผลการทดลองน้ีคือปริมาณออกซีเตตราซยัคลินท่ีสะสมในไข่นํ้ ามีการ

เปล่ียนแปลงนอ้ยมากหลงัจากการทดลองผา่นไป 1 วนั (ภาพท่ี 11)  อาจเน่ืองจากการสะสมยาไดถึ้ง
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จุดสมดุลและภาวะสมดุลเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากไข่นํ้ าเป็นพืชขนาดเล็กท่ีทุกส่วนของพืช

สัมผสักบันํ้ าโดยตรง  ผลการทดลองน้ีให้ผลคลา้ยกบัการทดลองของ Kong et al. (2007) ท่ีพบว่า

ตน้อลัฟาฟ่าสามารถดูดซึมออกซีเตตราซยัคลินจนถึงภาวะสมดุลไดภ้ายในเวลาเพียง 4 ชม.เท่านั้น 
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           ภาพท่ี 11 ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในไข่นํ้ า 

 

 4.1.3 ผลการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในสาหร่ายบวั 

 ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซีเตตราซยัคลินในสาหร่ายบวัพบว่า  สาหร่ายบวัสะสม

ออกซีเตตราซยัคลินสูงสุดเท่ากบั 2.20, 8.13 , 9.24 มก.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้ สาํหรับการทดลองท่ี 1, 2 

และ 3 ตามลาํดบั โดยการสะสมค่อยๆสูงข้ึนใน 5 วนัแรกของการทดลองและไม่เปล่ียนแปลงมาก

นกัจนสิ้นสุดการทดลอง (ภาพท่ี 12)  สาํหรับการดูดซึมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ าของสาหร่ายบวั

อาจเกิดไดห้ลายทาง เน่ืองจากสาหร่ายบวัเป็นพืชใตน้ํ้ าท่ีมีราก ลาํตน้ และใบอยู่ใตน้ํ้ า จึงอาจดดูซึม

ออกซีเตตราซยัคลินทางผวิท่ีสมัผสักบันํ้ าเช่นเดียวกบัไข่นํ้ า และดูดซึมทางรากไดด้ว้ย 
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      ภาพท่ี 12 ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในสาหร่ายบวั  

 4.1.4 ผลการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในรากผกับุง้ 

  การสะสมออกซีเตตราซยัคลินในรากผกับุง้ จากการทดลองท่ี 1, 2 และ 3 พบว่าราก

ผกับุ้งสะสมออกซีเตตราซัยคลินสูงสุดเท่ากับ 3.97, 16.35 และ 18.19 มก.กรัม-1นํ้ าหนักแห้ง  

ตามลาํดบั โดยท่ีความเขม้ขน้ในรากผกับุง้มีค่าสูงสุดประมาณวนัท่ี 5-7 ของการทดลองและหลงั

จากนั้นความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในรากผกับุง้ จะค่อยๆลดลง (ภาพท่ี 13)   นอกจากนั้น

ในการทดลองน้ียงัตรวจพบการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในส่วนของลาํตน้ท่ีไม่ไดส้ัมผสักบันํ้ า

ของผกับุง้ดว้ยแสดงว่าออกซีเตตราซยัคลินสามารถเคล่ือนยา้ยจากรากเขา้สู่ลาํตน้ (translocation) ได้

ทางท่อลาํเลียงอาหารของพืชและเกิดการสะสม (ภาพท่ี 14 )  ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจทาํให้การสะสมออก

ซีเตตราซยัคลินในรากผกับุง้ลดลงในระยะหลงัของการทดลอง  

 สาํหรับการท่ีออกซีเตตราซยัคลินสามารถเคล่ือนยา้ยจากรากสู่ลาํตน้ของผกับุง้น้ีต่าง

จากการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในถัว่เหลือง (Boonsaner and Hawker, 2010) และใน

ขา้ว(Boonsaner and Hawker, 2012) ซ่ึงไม่พบการ translocation ของออกซีเตตราซยัคลิน ทั้งน้ี

อธิบายว่าการเคล่ือนยา้ยสารจากรากสู่ตน้ข้ึนกบัการเคล่ือนท่ีของนํ้ าโดยกระบวนการคายนํ้ าของพืช  

ดงันั้นทั้งตน้ขา้วและตน้ถัว่เหลืองซ่ึงเป็นพืชบกท่ีตอ้งการนํ้ าน้อยกว่าผกับุง้จึงมีนํ้ าท่ีเป็นตวัพาสาร

ในระบบลาํเลียงน้อยกว่า ปริมาณสารจึงถูกพาข้ึนไปในลาํต้นได้น้อยจนอาจตรวจไม่พบถ้า

ระยะเวลาในการทดลองสั้ นเกินไป ส่วนผกับุ้งนั้ นมีลกัษณะสัณฐานวิทยาคลา้ยเป็นท่อกลวง 
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(hollow tube) และเป็นพืชนํ้ าท่ีดูดซึมนํ้ าได้เร็ว ออกซีเตตราซัยคลินจึงเคล่ือนท่ีไปกับนํ้ าและ

เคล่ือนยา้ยจากรากไปสู่ลาํตน้ไดเ้ร็วจนตรวจพบไดถึ้งแมร้ะยะเวลาในการทดลองจะสั้นก็ตาม 
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         ภาพท่ี 13 ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในรากผกับุง้ 
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         ภาพท่ี 14 ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในลาํตน้ผกับุง้ 

 4.1.5 เปรียบเทียบการสะสมของออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า 3 ชนิด 

  ผลการเปรียบเทียบการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในพืช 3 ชนิดท่ีความเข้มข้น

เดียวกนั(ตารางท่ี 5) พบว่า ทั้งไข่นํ้ าและสาหร่ายบวัมีการสะสมออกซีเตตราซยัคลินอยา่งรวดเร็วใน

วนัแรก และมีแนวโนม้ค่อนขา้งคงท่ีจนสิ้นสุดการทดลอง ซ่ึงผลการทดลองน้ีต่างจากการทดลองใน

รากผกับุง้ท่ีมีการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในระยะแรกเท่านั้นและในระยะหลงัมีแนวโน้มลดลง

อยา่งชดัเจนซ่ึงอาจเป็นผลมาจากกระบวนการ translocation ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวแลว้ขา้งตน้   
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ตารางท่ี 5 การสะสมของออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า 3 ชนิด 

วนัท่ี

ทดลอง 

ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในพืชนํ้ า 3 ชนิด  (มก.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้) 

ไข่นํ้ า (การทดลองท่ี) สาหร่ายบวั(การทดลองท่ี) รากผกับุง้(การทดลองท่ี) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 2.49 8.17 9.83 0.76 4.39 5.56 0.18 7.61 9.74 

3 3.32 9.50 10.63 1.36 6.43 7.78 2.12 11.17 15.74 

5 3.96 9.14 9.92 2.20 8.13 9.24 3.97 16.35 17.33 

7 2.11 6.81 9.45 2.03 6.37 6.75 3.93 12.78 18.19 

9 2.86 8.25 10.45 1.71 5.13 5.66 2.62 11.54 16.69 

11 2.33 7.23 10.40 1.50 4.97 5.22 2.55 8.15 11.90 

13 2.37 9.74 13.96 1.62 5.60 8.55 2.11 7.38 9.98 

15 2.85 8.78 14.08 1.77 6.88 8.21 2.07 8.82 11.38 

 

 อย่างไรก็ดีเม่ือเปรียบเทียบความเข้มขน้ของออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในพืชนํ้ าท่ี

ทดลองทั้ง 3 ความเขม้ขน้ใหผ้ลเช่นเดียวกนั คือ รากผกับุง้สะสมออกซีเตตราซยัคลินมากกว่าไข่นํ้ า 

และมากกว่าสาหร่ายบวั  (ภาพท่ี 15)  ทั้งน้ีอธิบายว่าเกิดจากกระบวนการรับสารของพืชแต่ละชนิด

ต่างกนักล่าวคือ ผกับุง้อาศยัรากดูดซึมสารจากนํ้ าและเป็นพืชท่ีใชน้ํ้ ามากท่ีสุด (อตัราการใชน้ํ้ าโดย

เฉล่ียเท่ากบั 4.5 มล.วนั-1) ส่วนไข่นํ้ าและสาหร่ายบวัรับสารโดยการซึมผา่นเซลลเ์มมเบรนและใชน้ํ้ า

น้อยกว่าผกับุง้ (อตัราการใชน้ํ้ าโดยเฉล่ียของไข่นํ้ าและสาหร่ายบวัเท่ากบั 1.5 และ 2.0 มล.วนั-1 

ตามลาํดบั) ดงันั้นถา้ออกซีเตตราซยัคลินเขา้สู่พืชโดยการละลายนํ้ าและเคล่ือนท่ีเขา้ไปพร้อมกบัการ

ดูดซึมนํ้ าของพืช ตน้ผกับุง้ก็มีโอกาสรับสารเขา้ไปไดม้ากกว่าและเร็วกว่าไข่นํ้ าและสาหร่ายบัว  
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ส่วนการท่ีออกซีเตตราซยัคลินสะสมในไข่นํ้ าไดม้ากกว่าสาหร่ายบวันั้นอาจเน่ืองจากความแตกต่าง

ของปริมาณไขมนัในพืชทั้งสองชนิด กล่าวคือพืชทั้งสองไดรั้บสารโดยการซึมผ่านผิวโดยตรง และ

เม่ือไข่นํ้ ามีปริมาณไขมนั (2.10 เปอร์เซ็นต)์ สูงกว่าสาหร่ายบวั (1.15  เปอร์เซ็นต์)   จึงทาํให้ออกซี

เตตราซยัคลินซ่ึงเป็นสารประกอบอินทรียแ์พร่ผ่านเซลลเ์มมเบรนของไข่นํ้ าไดดี้กว่าสาหร่ายบัว 

ดงันั้นโดยสรุปคือการดูดซึมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ าข้ึนกบักลไกการดูดซึมของพืช ออกซีเตตรา

ซยัคลินอาจเคล่ือนท่ีเขา้สู่พืชโดยอาศยักระบวนการดูดซึมสารอาหารและนํ้ าผ่านทางราก(Aqueous 

route) หรือ การดูดซึมผา่นผวิท่ีสัมผสักบันํ้ าโดยกระบวนการ surface absorption ซ่ึงทาํให้ปริมาณ

ไขมนัในพืชเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยกาํหนดความเร็วและปริมาณท่ีสารถกูสะสมได ้
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ภาพท่ี 15  ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า 3 ชนิดท่ีความเขม้ขน้10(ก), 

 20(ข),  30(ค) มก.ลิตร-1  
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4.1.6 ผลการวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ า 

  ผลการวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าท่ีใชท้ดลองการสะสมสาร

ในพืชทั้ง 3 ชนิดทุกการทดลอง พบว่าความเขม้ขน้ของยาในนํ้ าลดลงตามเวลา และเม่ือเปรียบเทียบ

ความเขม้ขน้ท่ีลดลงจากการทดลองในพืช 3 ชนิดท่ีความเขม้ขน้เดียวกนัพบว่าไม่แตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี P > 0.05 (ภาพท่ี 16) ถึงแมผ้ลท่ีแสดงไวใ้นขอ้ 4.1.2, 4.1.3 และ 4.1.4 จะพบว่า

ปริมาณยาท่ีสะสมในพืชแต่ละชนิดท่ีทดลองในความเขม้ขน้เดียวกนัจะต่างกนัก็ตาม ทั้งน้ีอธิบายว่า

มวลของออกซีเตตราซยัคลินท่ีไปสะสมในพืชแต่ละชนิดมีนอ้ย และน้อยมากเมื่อเทียบกบัมวลของ

ยาในนํ้ าท่ีใชท้ดลองกบัพืชแต่ละชนิด ดงันั้นจึงทาํใหค้วามเขม้ขน้ของยาในนํ้ าท่ีทดลองกบัพืชแต่ละ

ชนิดท่ีความเขม้ขน้เดียวกนัไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

 ปริมาณยาท่ีมีอยู่ในนํ้ าอาจเปล่ียนแปลงได้จากการถูกพืชดูดซึมไปหรือจากการ

สลายตวัจากสภาวะแวดลอ้มในการทดลอง การเปล่ียนแปลงของยาในนํ้ ามีผลต่อการสะสมยาในพืช

โดยตรงดงักล่าวแลว้ขา้งตน้  การท่ีความเขม้ขน้ของยาในนํ้ าลดลงตามเวลาทาํให้สามารถคาํนวณ

อตัราคงท่ีท่ียาหายไปจากนํ้ า (depletion rate constant, kdep) เน่ืองจากถูกพืชดูดซึมรวมทั้ งการ

สลายตัวจากสภาวะแวดลอ้มท่ีใชท้ดลอง และคาํนวณอตัราคงท่ีท่ียาสลายตวั (degradation rate 

constant, kdeg) จากสภาวะแวดลอ้มโดยหาความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ระหว่าง ln Ct  กบั t เม่ือ Ct คือ ความ

เขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าท่ีเวลา t และ t คือ เวลา  ค่าความชนัท่ีไดจ้ากสมการเชิงเส้นน้ี

คือ ค่า k ทั้ง kdep และ kdeg คาํนวณไดโ้ดยวิธีเดียวกนั  ตารางท่ี 6 แสดงอตัราคงท่ีท่ียาหายไปขณะ

ทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในพืช (kdep ) ทั้ง 3 ชนิดและทั้ ง 3 ความเขม้ขน้ท่ีใชท้ดลอง 

และอตัราคงท่ีท่ียาสลายตวั (kdeg) ท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของนํ้ าเท่ากบั 27 ๐ซ ( อุณหภูมิห้องเฉล่ีย 37 ๐ซ) 

และไม่มีแสง 

 ผลจากการทดลองพบว่าค่า  kdep จากชุดทดลองไข่นํ้ า มีค่าระหว่าง 0.12-0.14  ต่อวนั   

ส่วนค่า  kdep  จากชุดทดลองสาหร่ายบวัมีค่าระหว่าง 0.13-0.14 ต่อวนั  และค่า  kdep จากชุดทดลอง

ผกับุ้งมีค่าระหว่าง 0.12-0.15 ต่อวนั ทาํให้สรุปว่าอตัราคงท่ีท่ียาหายไปจากนํ้ าขณะทดลองการ

สะสมในพืชทั้ง 3 ชนิดมีค่าใกลเ้คียงและอยูร่ะหว่าง 0.12-0.15 ต่อวนั คาํนวณค่าคร่ึงชีวิตของยาใน

นํ้ า (จาก t1/2 = ln 2/k) เท่ากบั 2.6-2.8 วนั  
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 ส่วนอตัราคงท่ีท่ียาสลายตวัในนํ้ าจากสภาวะแวดลอ้มขณะทดลอง (อุณหภูมิห้องเฉล่ีย 

37oซ ไม่มีแสง) อยู่ระหว่าง 0.02-0.04 ต่อวนั คาํนวณค่าคร่ึงชีวิตของยาในนํ้ าเท่ากบั 3.9- 4.4 วนั  

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการทดลองของ Choo (1994) ท่ีทดลองการสลายตวัของออกซีเตตราซยัคลิน

ในนํ้ าจืดท่ี pH 7.3 และท่ีอุณหภูมิ 27 ๐ซ ภายใตส้ภาวะท่ีมีแสงจากธรรมชาติ  มีค่าคร่ึงชีวิต (half-

life) เท่ากบั 58 ชม.หรือ 2.4 วนัซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกนั  ส่วนการทดลองของ Wassef (1983) พบว่าออก

ซีเตตราซยัคลินในนํ้ าท่ีอุณหภูมิ 38 ๐ซ ไม่มีแสง  ค่าคร่ึงชีวิตเท่ากบั 5.5 วนั  ส่วน Doi and Stoskopf 

(2000)  พบว่าท่ีอุณหภูมิ 43 oซ มีแสง ค่าคร่ึงชีวิตเท่ากบั 0.26 วนั  แสดงว่าสภาวะแวดลอ้มในการ

ทดลองน้ีมีผลทาํใหเ้กิดการสลายตวัของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าค่อนขา้งมาก   ซ่ึงมีผลต่อปริมาณ

ยาท่ีสะสมในพืช เน่ืองจากความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในพืชข้ึนกบัความเขม้ขน้ของออกซี

เตตราซยัคลินในนํ้ าดงักล่าวแลว้ขา้งตน้  
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ภาพท่ี 16  ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าท่ีความเขม้ขน้ 10,20,30 มก.ลิตร-1 

              ท่ีใชเ้ล้ียงพืชทั้ง 3 ชนิด 
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ตารางท่ี 6 อตัราคงท่ีของการหายไปของสาร การสลายตวัและค่าคร่ึงชีวิตของออกซีเตตราซยัคลิน 

ความเขม้ขน้ 

พืช 

อตัราคงท่ีท่ีสารลดลง  

(rate constant,k) 
ค่าคร่ึงชีวิต (วนั ) 

(มก.ลิตร-1) kdep 

(Depletion 

rate constant) 

kdeg 

(Degradation 

rate constant) 

ทดลองการ

สะสม 

ทดลองการ

สลายตวั 

10 

ไข่นํ้ า -0.13 -0.04 2.7 3.9 

สาหร่ายบวั -0.14 -0.04 2.7 3.9 

ผกับุง้ -0.15 -0.02 2.6 4.4 

20 

ไข่นํ้ า -0.14 -0.03 2.6 4.3 

สาหร่ายบวั -0.14 -0.03 2.6 4.1 

ผกับุง้ -0.14 -0.04 2.7 4.0 

30 

ไข่นํ้ า -0.12 -0.04 2.8 3.9 

สาหร่ายบวั -0.13 -0.04 2.7 3.9 

ผกับุง้ -0.12 -0.04 2.8 4.0 

 

4.1.7 ค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินของพืชนํ้ า 3 ชนิด 

  ค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินของพืช (Concentration factor, CF) คาํนวณจาก 

ความเข้มขน้ของยาในพืช  (CB) หารดว้ยความเขม้ขน้ของยาในนํ้ า (CW) สาํหรับผกับุง้นั้นความ

เขม้ขน้ของยาในพืชจะใชเ้พียงความเขม้ขน้ของยาในรากเท่านั้น เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีสัมผสักบันํ้ า

เช่นเดียวกบัไข่นํ้ าและสาหร่ายบวั  

  ผลการคาํนวณพบว่า  พืชนํ้ าทั้ ง 3 ชนิดมีค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลิน (CF) 

สูงข้ึนตามระยะเวลา โดยจากการทดลองทั้ ง 3 ความเขม้ขน้เป็นเวลา 15 วนั ค่า CF ของไข่นํ้ ามี

ค่าสูงสุดระหว่าง 2.32 – 3.41 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้ สาหร่ายบวัมีค่าระหว่าง 1.94-3.09 ลิตร.กรัม-1
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นํ้ าหนกัแหง้ และรากผกับุง้มีค่าเท่ากบั 2.42 - 3.66  ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้ (ตารางท่ี 7)โดยท่ีค่าการ

สะสมของพืชชนิดเดียวกนัแต่ทดลองท่ีต่างความเขม้ขน้ใหค่้าการสะสมไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี P > 0.05  สาํหรับค่า CF ของรากผกับุง้ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัค่า CF ของไข่นํ้ านั้นเป็นผลมา

จากกระบวนการ translocation ของยาจากรากผกับุง้สู่ลาํตน้ท่ีทาํใหค้วามเขม้ขน้ของยาในรากลดลง 

ส่งผลใหค่้าการสะสมตํ่าลงดว้ย  

ตารางท่ี 7 ค่าการสะสม (CF)ของออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า 3 ชนิด 

วนัท่ี

ทดลอง 

ค่าการสะสมของออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในพืชนํ้ า 3 ชนิด  (ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้) 

ไข่นํ้ า (การทดลองท่ี) สาหร่ายบวั(การทดลองท่ี) รากผกับุง้(การทดลองท่ี) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.33 0.48 0.38 0.10 0.25 0.21 0.02 0.49 0.40 

3 0.58 0.69 0.53 0.20 0.56 0.38 0.42 0.89 0.81 

5 0.93 0.82 0.61 0.36 0.91 0.58 1.09 1.76 1.14 

7 0.63 0.95 0.78 0.45 0.94 0.55 1.42 1.94 1.52 

9 1.17 1.54 1.12 0.47 1.06 0.63 1.29 2.18 1.79 

11 1.21 2.32 1.28 0.56 1.37 0.73 1.71 2.09 1.70 

13 1.58 3.41 2.18 0.91 2.11 1.42 1.83 2.56 1.88 

15 2.32 3.15 2.76 1.94 3.09 2.10 2.42 3.66 2.68 
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 ผลสรุปจากการคาํนวณค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ าแสดงว่า พืชนํ้ าทั้ ง 3 

ชนิดมีค่า CFไม่เกิน 4 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้ ซ่ึงมีค่าค่อนขา้งสูง  เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าการสะสม

ออกซีเตตราซยัคลินในพืชอ่ืนๆ เช่น การศึกษาของ Boonsaner and Hawker (2013) พบค่าการสะสม

ใน watermeal (Wolffia globosa Hartog & Plas) เท่ากบั 1.28 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้ ส่วนการศึกษา

ในพืชบกของมลิวรรณ (2552) พบค่าการสะสมของออกซีเตตราซยัคลินในต้นถัว่เหลืองสูงสุด 

0.042 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้  ในตน้ธูปฤาษีสูงสุด 0.027 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแห้ง และในตน้เหงือก

ปลาหมอ 0.005 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนักแห้ง  ซ่ึงเห็นไดว้่าการสะสมในพืชนํ้ ามีค่าสูงกว่า หรือพืชนํ้ า

สามารถดูดซบัออกซีเตตราซยัคลินไดดี้กว่าพืชบก 

  ขอ้สงัเกตประการหน่ึงคือ ในการทดลองกบัพืชทั้ ง 3 ชนิด ความเขม้ขน้ของยาในนํ้ า

ลดลงตามเวลาค่อนขา้งเร็ว ในขณะท่ีความเขม้ขน้ของยาในไข่นํ้ าและสาหร่ายไม่เปล่ียนแปลงจึงทาํ

ใหค่้าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินของพืช หรือ CF มีค่าสูงข้ึน  ส่วนความเขม้ขน้ของยาในราก

ผกับุง้นั้นถึงแมจ้ะลดลงในระยะหลงัของการทดลอง แต่ชา้กว่าการลดลงของยาในนํ้ า จึงทาํให้ค่า 

CF จากการทดลองทุกการทดลองมีค่าสูงข้ึนเร่ือยๆ  ผลท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจทาํให้การประเมินผลการ

ทดลองในเร่ืองการสะสมของยาในพืชมีความคลาดเคล่ือนหากพิจารณาจากค่า CF เท่านั้น  

 เม่ือเปรียบเทียบค่า CF ของพืชต่างชนิดท่ีความเขม้ขน้เดียวกนั (ภาพท่ี 17) พบว่าค่า 

CF ของรากผกับุง้สูงกว่าไข่นํ้ า และสาหร่ายบวั ผลการทดลองเป็นเช่นเดียวกนัทุกการทดลอง แต่

เม่ือเปรียบเทียบทางสถิติพบว่า ค่า CF ของพืชทั้ง 3 ชนิดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี P > 0.05   
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         ภาพท่ี 17 การสะสมของออกซีเตตราซยัคลินในพืช 3 ชนิดท่ีความเขม้ขน้10,20,30 มก.ลิตร-1 
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4.1.8 การสะสมออกซีเตตราซยัคลินในส่วนต่างๆของผกับุง้ 

  เน่ืองจากการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในผักบุ้งเก่ียวข้องกับกระบวนการ 

translocation ทาํให้มีค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในส่วนต่างๆของผกับุ้ง โดยค่าการสะสม

ออกซีเตตราซยัคลินในรากผกับุง้ (Root concentration factor, RCF) คาํนวณไดจ้าก ความเขม้ขน้

ของยาในราก (CRoot) หารดว้ยความเขม้ขน้ของยาในนํ้ า (CW) ส่วนค่าท่ีแสดงการสะสมของยาใน

ส่วนของตน้ผกับุง้ (Stem concentration factor, SCF) คาํนวณไดจ้าก ความเขม้ขน้ของยาในส่วน

ของลาํตน้ผกับุง้(CStem) หารดว้ยความเขม้ขน้ของสารในนํ้ า (CW)  ส่วนการสะสมในทุกส่วนของ

ผกับุง้ (Concentration factor, CF) คาํนวณไดจ้าก ความเขม้ขน้ของยาในผกับุง้ท่ีรวมตน้และราก 

(CB) หารดว้ยความเขม้ขน้ของยาในนํ้ า (CW)  

 สาํหรับการศึกษาการสะสมยาในส่วนลาํตน้ของผกับุง้ ทาํการเก็บตวัอย่างเพียง 3 คร้ัง

คือในวนัท่ี 3, 9 และ15 ของการทดลอง  ดว้ยเหตุน้ีจึงมีขอ้มลูของค่า SCF  และ CF  9 ค่า จาก 3 การ

ทดลอง  ผลการศึกษาพบว่าค่า SCF  และ CF  มีแนวโนม้สูงข้ึนตามเวลา เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า RCF  

พบว่า SCF < CF < RCF ทุกการทดลอง (ภาพท่ี 18) การท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากรากดูดซึมออกซีเตตรา

ซยัคลินโดยตรงจากนํ้ า แลว้จึงส่งต่อไปท่ีลาํตน้ทาํใหป้ริมาณท่ีสะสมในรากมีมากกว่าท่ีสะสมในลาํ

ตน้  ประกอบกบัมวลของรากมีน้อยกว่ามวลของลาํตน้ ทาํให้เม่ือคาํนวณออกมาในรูปของความ

เข้มข้นของออกซีเตตราซัยคลินในราก  (CRoot)  จึงสูงกว่าความเข้มข้นในลาํต้น (CStem) มาก 

เช่นเดียวกบัการคาํนวณความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในตน้ผกับุง้ทั้ งตน้ (รวมราก+ลาํตน้, 

CB) มวลของทั้งตน้มีค่าสูงกว่ามวลของลาํตน้อยา่งเดียว  การคาํนวณความเขม้ขน้ของออกซีเตตรา

ซยัคลินในตน้ทั้งหมด หรือ CB  จึงมีค่ามากกว่า CStem  โดยทัว่ไปจะพบว่าค่า SCF < CF < RCF เสมอ 

(Paterson et al.,1990) หรือการศึกษาของ สมศรี อรุณินท์ และอรุณี ยวูะนิยม (2535) ท่ีพบว่าราก

ของพืชสามารถสะสมสารไดม้ากกว่าลาํตน้ 
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ภาพท่ี 18 การสะสมของออกซีเตตราซยัคลินในลาํตน้ และรากผกับุง้ท่ีความเขม้ขน้10(ก),

20(ข),30(ค) มก.ลิตร-1 
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4.2 การทดลองการสะสมออกซีเตตราซัยคลนิโดยใช้พชืนํา้ 3 ชนิดในรูปไขมนั 

 จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าสารประกอบอินทรีย ์ส่วนใหญ่สามารถสะสมในส่วนของ

ไขมนัในส่ิงมีชีวิต เช่นการศึกษาของ Arnot and Gobas (2006) ท่ีกล่าวว่า ค่าการสะสมในส่ิงมีชีวิต 

(BCF)แปรผนักับปริมาณไขมัน   ถ้าปริมาณไขมันเพิ่มข้ึนค่า BCF จะเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน  

นอกจากนั้นค่าการสะสมของสารประกอบอินทรียใ์นส่ิงมีชีวิตท่ีมีปริมาณไขมนัในร่างกายท่ีต่างกนั

จะมีค่าใกลเ้คียงกนัหากคาํนวณค่าการสะสมโดยเทียบกบัปริมาณไขมนัของส่ิงมีชีวิตนั้น 

 ในการศึกษาน้ีพืชนํ้ าทั้ ง 3 ชนิดมีปริมาณไขมนัท่ีแตกต่างกนัโดยไข่นํ้ ามีปริมาณไขมนั 

(2.10 เปอร์เซ็นต)์ > รากผกับุง้ (1.78 เปอร์เซ็นต)์ > สาหร่ายบวั (1.15 เปอร์เซ็นต)์ ผลการคาํนวณค่า

การสะสมของออกซีเตตราซยัคลินในพืชโดยเทียบตามนํ้ าหนักแห้งของพืช (ตารางท่ี 8 ) พบว่าค่า

การสะสมออกซีเตตราซยัคลินในรากผกับุง้ > ไข่นํ้ า > สาหร่ายบวั  ผลการทดลองน้ีดูเหมือนว่าค่า

การสะสมของออกซีเตตราซยัคลินจะข้ึนกบัปริมาณไขมนัของพืชแต่ละชนิด ดงันั้นในการศึกษาน้ี

จึงไดค้าํนวณค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในพืชแต่ละชนิดโดยเทียบตามปริมาณไขมนัของพืช 

โดยผลคาํนวณพบว่าค่าการสะสมยาในพืชแต่ละชนิดมีค่าต่างกนัมากข้ึน  คือ ค่าการสะสมออกซีเต

ตราซัยคลินในผกับุง้มีค่าระหว่าง 135.99-205.83 ลิตร.กรัมไขมนั-1  ส่วนในไข่นํ้ ามีค่าระหว่าง  

110.53-162.33   ลิตร.กรัม ไขมนั-1และในสาหร่ายบวัมีค่าระหว่าง 168.51-268.41  ลิตร.กรัมไขมนั -1   
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ตารางท่ี 8 ค่าการสะสม (CF)ของออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า 3 ชนิดในรูปไขมนั 

วนัท่ี

ทดลอง 

ค่าการสะสมของออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในพืชนํ้ า 3 ชนิด  (ลิตร.กรัมไขมนั-1) 

ไข่นํ้ า (การทดลองท่ี) สาหร่ายบวั(การทดลองท่ี) รากผกับุง้(การทดลองท่ี) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 15.69 22.68 18.00 8.50 24.52 18.51 1.36 27.60 22.75 

3 27.80 32.76 25.19 17.50 48.28 33.33 23.79 50.08 45.71 

5 44.46 39.16 29.13 31.74 79.44 50.59 61.12 98.62 63.98 

7 30.10 45.25 36.91 39.29 81.51 48.01 79.78 108.73 85.28 

9 55.57 73.52 53.55 40.85 91.92 54.38 72.47 122.31 100.46 

11 57.84 110.65 61.10 49.10 118.99 63.20 95.91 117.53 95.67 

13 75.36 162.33 103.80 78.89 183.69 123.67 102.65 143.88 105.50 

15 110.53 150.04 131.32 168.51 268.41 182.60 135.99 205.83 150.57 

 

ดงันั้นทาํใหส้รุปไดว้่า การคาํนวณในรูปไขมนัของพืชทาํใหส้าหร่ายบวัมีค่าการสะสมออก

ซีเตตราซยัคลินสูงกว่ารากผกับุง้ และสูงกว่าไข่นํ้ า (ภาพท่ี 19) ซ่ึงขอ้สรุปน้ีต่างจากขอ้เสนอแนะท่ี

กล่าวขา้งตน้ว่า ค่าการสะสมของสารคาํนวณโดยเทียบกบัปริมาณไขมนัของพืชควรมีค่าไม่แตกต่าง

กนั ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าปริมาณไขมนัในพืชอาจไม่ใช่ปัจจยัสาํคญัท่ีกาํหนดการสะสมออกซีเต

ตราซยัคลินในพืชนํ้ าเช่นเดียวกบัการสะสมของสารประกอบอินทรียใ์นส่ิงมีชีวิต   
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ภาพท่ี 19   การสะสมของออกซีเตตราซยัคลินในพืชในรูปไขมนัท่ีความเขม้ขน้10,20,30  

   มก.ลิตร-1 
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สําหรับค่า KOW ของสารประกอบอินทรีย์มักถูกใช้เพ่ือประมาณค่าการสะสมสารใน

ส่ิงมีชีวิตหรือ Bioconcentation factor (KB) เน่ืองจาก KOW เป็นค่าท่ีบ่งบอกความสามารถในการ

ละลายของสารรวมทั้ งการสะสมสารในไขมนัของส่ิงมีชีวิต ในกรณีของออกซีเตตราซยัคลิน ค่า 

KOW หรือ DOW ท่ี pH 4 เท่ากบั 0.06 (O’Connor and Aga, 2007) ซ่ึงแสดงว่าออกซีเตตราซยัคลิน

สามารถสะสมในส่ิงมีชีวิตไดน้อ้ยมาก แต่ผลจากการทดลองน้ีให้ค่าการสะสมท่ีคาํนวณไดสู้งกว่า

มาก   แสดงว่าค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในส่ิงมีชีวิตอาจไม่ถูกกาํหนดจากปริมาณไขมนั

เพียงอยา่งเดียว สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ Boonsaner and Hawker (2012) ท่ีศึกษาการสะสม

ออกซีเตตราซยัคลินในตน้ขา้ว พบว่าแมป้ริมาณไขมนัในรากตน้ขา้วมีค่าตํ่า แต่ค่า RCF สูงสุดถึง 2 

ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าค่า KOW ไม่สามารถใชค้าํนวณการสะสมของออกซีเตตรา

ซยัคลินในส่ิงมีชีวิตได ้ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการทดลอง 

 

 การศึกษาการสะสมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ าโดยใชพื้ชนํ้ า 3 ชนิด ไดแ้ก่ไข่นํ้ า สาหร่าย

บวั และผกับุง้ ท่ีมีลกัษณะการรับสารของพืชต่างกนัโดยไข่นํ้ ารับสารเขา้ทางผิว สาหร่ายบวัรับสาร

เขา้ทางผวิและราก  ส่วนผกับุง้รับสารเขา้ทางราก   และปริมาณไขมนัท่ีต่างกนัซ่ึงอาจมีผลต่อการ

สะสมสารในพืช รวมถึงปริมาณการใชน้ํ้ าต่อวนัของพืช  โดยปริมาณไขมนัในไข่นํ้ า สาหร่ายบวั 

รากผกับุง้  และลาํตน้ผกับุง้เท่ากบั 2.10,1.15,1.78 และ 1.85 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั  อตัราการใชน้ํ้ า

ในไข่นํ้ า สาหร่ายบวั และผกับุง้เฉล่ียเท่ากบั 1.5, 2.0 และ 4.5 มล.วนั-1 ตามลาํดบั ผลการทดลอง

พบว่าไข่นํ้ าสามารถสะสมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ าได ้โดยการทดลองท่ีความเขม้ขน้ 10, 20 และ 

30 มก.ลิตร-1 ท่ีอุณหภูมิหอ้ง และไม่มีแสง  มีปริมาณยาในไข่นํ้ าเฉล่ียสูงสุด 3.96 , 9.74 และ 14.08 

มก.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้  ตามลาํดบั  ส่วนในสาหร่ายบวัพบว่า  มีปริมาณออกซีเตตราซยัคลินสูงสุด

เท่ากบั 2.20, 8.13 , 9.24 มก.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้ และในรากผกับุง้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 3.97, 16.35 และ 

18.19 มก.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้  ตามลาํดบั โดยความเขม้ขน้ของยาท่ีพบมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามเวลาทั้ ง 

3 การทดลอง  ผลการทดลองทําให้สรุปได้ว่าการสะสมข้ึนกับความเข้มข้นของยาในนํ้ าและ

ระยะเวลาท่ีไดรั้บ  เม่ือเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในพืชทั้ง 3 ชนิด  ราก

ผกับุง้สะสมออกซีเตตราซยัคลินมากกว่าไข่นํ้ า และมากกว่าสาหร่ายบวั เน่ืองจากผกับุง้รับสารจาก

นํ้ าได้สูงสุดซ่ึงดูได้จากปริมาณการใช้นํ้ าท่ีมากท่ีสุด  ส่วนไข่นํ้ าสะสมออกซีเตตราซัยคลินได้

มากกว่าสาหร่ายบวัเน่ืองจากมีปริมาณไขมนัสูงกว่า   

 ส่วนความเขม้ข้นของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าท่ีใชเ้ล้ียงพืชทั้ ง 3 ชนิด มีค่าลดลงทั้ ง 3 

ความเขม้ขน้ตลอดการทดลองเช่นเดียวกนั  และผลการทดลองการสลายตัวของยาระหว่างการ

ทดลองโดยอตัราคงท่ีท่ียาหายไปจากนํ้ าขณะทดลองการสะสมในพืชทั้ง 3 ชนิดมีค่าใกลเ้คียงกนัอยู่

ระหว่าง 0.12-0.15 ต่อวนั ซ่ึงมีค่าคร่ึงชีวิตเท่ากบั 2.6-2.8 วนั  ส่วนอตัราคงท่ีท่ียาสลายตวัในนํ้ า

สภาวะแวดลอ้มอยู่ระหว่าง 0.02-0.04 ต่อวนั ซ่ึงมีค่าคร่ึงชีวิตเท่ากบั 3.9-4.4 วนั  การสลายตวัจาก

สภาวะแวดลอ้มอาจมีผลต่อความเข้มข้นของยาในนํ้ าจึงทําให้ค่าการสะสมในพืชไม่สูงมาก
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แสดงว่าสภาวะแวดลอ้มในการทดลองน้ีมีผลทาํให้เกิดการสลายตวัของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ า

ค่อนขา้งมาก   ซ่ึงมีผลต่อปริมาณยาท่ีสะสมในพืช 

 สาํหรับค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลิน (Concentration factor, CF) ในพืชทั้ ง 3 ชนิด

พบว่าค่า CF สูงข้ึนตามเวลาเช่นเดียวกนัทุกการทดลอง  โดยค่า CF ของไข่นํ้ าสูงสุดอยู่ระหว่าง  

2.32-3.41 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแห้ง สาหร่ายบวัมีค่าระหว่าง 1.94-3.09 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนักแห้ง และ

รากผกับุง้มีค่าระหว่าง 2.42-3.66  ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้  สรุปค่า CF ในผกับุง้>ไข่นํ้ า>สาหร่ายบวั 

ซ่ึงเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาแลว้   แต่ผลการทดลองค่าการสะสมยาเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณไขมนัของ

พืชพบว่า ค่า CF ในสาหร่ายบวั>ผกับุง้>ไข่นํ้ า โดยค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในสาหร่ายบวัมี

ค่าระหว่าง 168.51-268.41 ลิตร.กรัมไขมนั-1  ในผกับุง้มีค่าระหว่าง 135.99-205.83 ลิตร.กรัมไขมนั-1  

และในไข่นํ้ ามีค่าระหว่าง  110.53-162.33   ลิตร.กรัมไขมนั-1  ทาํให้สรุปว่าไขมนัอาจไม่ใช่ปัจจยั

สาํคญัท่ีกาํหนดการสะสมยาออกซีเตตราซยัคลินในพืชเหมือนพวกสารประกอบอินทรียอ่ื์นๆ 

 

ข้อเสนอแนะในการทดลองต่อไปคอื 

 - การศึกษาการสะสมออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ าทั้ ง 3 ชนิดน้ี สามารถนาํไปศึกษาต่อ

เก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงท่ีสตัวน์ํ้ า หรือคนจะไดรั้บจากการถ่ายทอดสู่ห่วงโซ่อาหาร เน่ืองจาก

ไข่นํ้ าและสาหร่ายบวัเป็นอาหารของปลา  ผกับุง้เป็นอาหารของคน และไข่นํ้ าคนยงัสามารถนาํมา

บริโภคได ้

 - การเลือกพืชท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้น Phytoremediation แมว้่าจะมีค่าการสะสมท่ี

ใกลเ้คียงกนั แต่ตอ้งเลือกพืชท่ีสามารถทนต่อสารพิษ หรือสภาวะแวดลอ้มไดดี้กว่า 

- ในการศึกษาต่อไป หากศึกษาในพืชนํ้ าอาจศึกษาโดยใชน้ํ้ าท่ีมีคุณสมบัติใกลเ้คียงนํ้ า

ธรรมชาติ หรือทดลองในสภาพนํ้ าไหล เพ่ือใหส้ภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงธรรมชาติมากข้ึน 
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การนําไปใช้ 

ผลท่ีไดจ้ากการทดลองจะเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าพืชชนิดใดสามารถสะสมออกซีเต

ตราซยัคลินไดสู้งสุดเพ่ือเป็นทางเลือกสาํหรับ Phytoremediation  และยงัสามารถนาํไปประเมิน

ความเส่ียงต่อสุขภาพเม่ือคนหรือสตัวน์ํ้ าไดรั้บสารเขา้ไป เน่ืองจากไข่นํ้ าและผกับุง้เป็นอาหารของ

คน ส่วนสาหร่ายบวัเป็นอาหารของปลา   

 จากการศึกษาการสะสมออกซีเตตราซยัคลินจากนํ้ าโดยใชพื้ชนํ้ าน้ี  ผลการทดลองสามารถ

นาํไปคาํนวณความเส่ียงท่ีคนไดรั้บหากบริโภคอาหารท่ีมียาปนเป้ือน สาํหรับการประเมินความ

เส่ียงจะคาํนวณเฉพาะความเส่ียงท่ีคนบริโภคไข่นํ้ าและตน้ผกับุง้เท่านั้นเน่ืองจากพืชทั้ง 2 ชนิดน้ีมีผู ้

นิยมบริโภคอยา่งแพร่หลาย โดยการประเมินความเส่ียงสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

การคาํนวณปริมาณสารพษิท่ีร่างกายได้รับเข้าไป 

          (1) 

            

เม่ือ  I  = ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บ (มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1) 

 C  = ความเขม้ขน้ของสารท่ีไดรั้บโดยเฉล่ียตลอดระยะเวลาท่ีสมัผสักบัสารพิษ(CB) 

 CR  = ปริมาณหรืออตัราท่ีสมัผสักบัสารพิษ 

EFD = ความถ่ีและช่วงเวลาท่ีไดรั้บ โดยพิจารณาระยะเวลาและความถ่ีท่ีสารพิษถกู 

         ปล่อยออกมาซ่ึงปกติคาํนวณจากค่า EF และ ED ดงัน้ี 

 EF = ความถ่ีท่ีไดรั้บ (วนั.ปี-1)  

 ED = ช่วงเวลาท่ีไดรั้บ (ปี) 

BW = นํ้ าหนกัตวั (กก.) 

AT = ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีไดรั้บสาร (วนั) 

I  =  C x CR x EFD x 1 
BW x AT 
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การวเิคราะห์ค่าความเส่ียงจากการได้รับสารที่ไม่ก่อให้เกดิมะเร็ง 

         

          (2) 

          
          

เม่ือ HQ = ค่าความเส่ียงจากการไดรั้บสารท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง 

 I = ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บ (มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1) 

 ADI = ปริมาณสารท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บทุกวนัตลอดชีวติโดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบใด  ๆ

 

แทนค่าการคาํนวณในสมการ(1) 

 C  = CF x CW 

เม่ือ CF = ค่าการสะสมสูงสูดในไข่นํ้ า ( 3.41 ลิตร.กรัม-1) 

  = ค่าการสะสมสูงสูดในตน้ผกับุง้ ( 2.14 ลิตร.กรัม-1) 

CW = ปริมาณออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในนํ้ าธรรมชาติ ( 0.34 มคก.ลิตร-1)  

         (Koplin et al., 2002) 

 CR = ปริมาณท่ีคนกินไข่นํ้ า ( เทียบกบัอตัราท่ีกินผกัทัว่ไป 21 กรัม.วนั-1) 

     (Marcussen et al., 2009) 

  = ปริมาณท่ีคนกินผกับุง้ (77.3 กรัม.วนั-1) (Marcussen et al., 2008) 

 EFD = ความถ่ีท่ีไดรั้บ 365 วนั 

 BW = นํ้ าหนกัคนโดยเฉล่ีย 60 กก. 

 AT = ระยะเวลารับสาร 365 วนั 

HQ = I / ADI 
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ดงันั้น 

ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บจากไข่นํ้ า และผกับุง้ เท่ากบั 0.00041 และ 0.00094 มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1 

ตามลาํดบั 

 
แทนค่าการคาํนวณในสมการ(2) 

เม่ือ HQ = ค่าความเส่ียงจากการไดรั้บสารท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง 

 I = ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บ (มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1) 

     ไข่นํ้ าเท่ากบั 0.00041 มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1, ผกับุง้ 0.00094 มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1  

 ADI = ปริมาณสารท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บทุกวนัตลอดชีวติโดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบใด  ๆ

     ออกซีเตตราซยัคลิน เท่ากบั 0.03  มก.กก.-1วนั-1 ( WHO, 2009) 

ดงันั้น 

ค่าความเส่ียงจากการไดรั้บสารท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง จากการกินไข่นํ้ า เท่ากบั 0.014  และกินผกับุง้

เท่ากบั 0.031 

 สาํหรับค่า HQ ของออกซีเตตราซยัคลินจากการศึกษาน้ี  ผลการคาํนวณพบว่าเม่ือบริโภค

ไข่นํ้ า และผกับุง้ มีค่า HQ เท่ากบั 0.014  และ 0.031 ตามลาํดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัตํ่ากว่า 1 สามารถสรุป

ไดว้่าสารดงักล่าวยงัไม่มีโอกาสไปเพิ่มความเส่ียงในการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเม่ือ

รับออกซีเตตราซยัคลิน 
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ภาคผนวก ก 

การเตรียมสารเคม ี

 สายละลาย Buffer (McIlvaine buffer EDTA) 

 1.ชัง่ Di-sodium hydrogen orthophosphate anhydrous  (Na2HPO4)  จาํนวน 28.4 

กรัม นาํมาละลายดว้ยนํ้ าปราศจากไอออน และปรับปริมาตรเป็น 1,000 มล. 

 2.ชัง่ Citric acid monohydrate (C6H8O7.H2O) จาํนวน 21 กรัม นาํมาละลายดว้ยนํ้ า

ปราศจากไอออน และปรับปริมาตรเป็น 1,000 มล. 

 3.นาํสารละลายท่ีไดจ้ากขอ้ 1 (Anhydrous Dibasic sodium phosphate) จาํนวน 625 

มล. ผสมกบัสารละลายท่ีไดจ้ากขอ้ 2 (citric acid mono.) จาํนวน 1,000 มล.  เขยา่ให้เขา้กนั 

นาํไปปรับพีเอชใหเ้ป็น 1 ดว้ย HCl conc. 

 4.ชัง่ EDTA-di-sodium salt  (C10H14N2Na2O8.2H2O) จาํนวน 60.5 กรัม เทผสมกบั

สารละลายในขอ้ 3 ท่ีปรับค่าพีเอชแลว้  

 

 สารละลาย  mobile phase สารละลาย Oxalic acid 0.01 M ใน Methanol  

1. ชัง่ Oxalic acid จาํนวน 1.26 กรัม  นาํมาละลายใน Methanol HPLC grade ปรับ

ปริมาตรใหไ้ด ้1,000 มล.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

วธิีการหา % Recovery,  Instrument Detection Limit  และ Method Detection Limit 
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ภาคผนวก ข 

1. วธิีการหา % Recovery  

การหา% Recovery  ของวิธีการสกดัพืชนํ้ า ทาํโดย Spike ออกซีเตตราซยัคลินท่ีทราบ

ความเข้มข้นท่ีแน่นอนลงในพืชนํ้ า  จากนั้ นสกัดโดยใช้วิธีมาตรฐานของ AOAC  แลว้นําไป

วิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง HPLC  ไดค้วามเขม้ขน้ของยาแต่ละตวัแลว้จึงนาํไปคาํนวณ% Recovery  โดย

เทียบกบัความเขม้ขน้ของสารท่ีเติมลงไปดงัน้ี 

 

 

 

2. วธิีการหา Instrument Detection Limit (IDL) 

การหา Instrument Detection limit คาํนวณจาก 3 เท่าของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD)  ท่ี

ไดจ้ากการฉีดสารละลายออกซีเตตราซยัคลินท่ีมีปริมาณสาร ดงัน้ี  200, 600, 1,000, 1,600 และ 

2,000 นาโนกรัม  ซ่ึงแต่ละความเขม้ขน้จะทาํการฉีดซํ้ า 5 คร้ังแลว้ทาํการหาค่าเฉล่ียและความ

เบ่ียงเบนมาตรฐานของออกซีเตตราซยัคลิน  จากนั้นนาํมาคาํนวณไดจ้ากสูตร 

Instrument Detection limit = ±3SD 

 

 

% Recovery  =  ความเขม้ขน้ของยาในตวัอยา่งท่ีวิเคราะห์ได ้( มก.ลิตร-1) x 100 

 
ความเขม้ขน้ของยาท่ีเติมลงไปในตวัอยา่ง (มก.ลิตร-1) 
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ภาพท่ี 20  กราฟมาตรฐานของออกซีเตตราซยัคลิน 

 

3. วธิีการหา Method Detection Limit (MDL) 

การหา Method Detection Limit (MDL) ของวิธีการสกดัออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า

คาํนวณจาก 3 เท่าของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํโดย Spike ออกซีเตตราซยัคลินท่ีทราบความเขม้ขน้

แน่นอนลงในพืชนํ้ าและนาํไปสกดัและวิเคราะห์เช่นเดียวกบัท่ีวิเคราะห์ตวัอย่างซ่ึงทาํซํ้ าทั้ งหมด 3 

คร้ัง  จากนั้นนาํมาหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้คาํนวณตามสูตร  

Method Detection Limit = ±3SD



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ขั้นตอนการทดลอง 
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ภาคผนวก ค 

ขั้นตอนการเตรียมพชืนํา้ 

1) เก็บตวัอยา่งพืชนํ้ า 3 ชนิด ไดแ้ก่ ไข่นํ้ า สาหร่ายบวั ผกับุง้ จากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ 

    

 

ภาพท่ี 21 การเตรียมพืชนํ้ า  ไข่นํ้ า(ก),สาหร่ายบวั(ข), และผกับุง้(ค) 

 

2) นาํพืชนํ้ าทั้ง 3 ชนิด มาเล้ียงในนํ้ าประปาสะอาดเป็นเวลา 1-2  สปัดาห์ เพ่ือใหพื้ชคาย

พิษ ลดการปนเป้ือน 

   

ภาพท่ี 22  การเล้ียงพืชนํ้ าเพ่ือใหพื้ชคายพิษ 

 

3) หาปริมาณไขมนัในพืชนํ้ าทั้ง 3 ชนิดโดยวิธีของ EPA Method 1664 (U.S.EPA,1999) 

 
ภาพท่ี 23 การวิเคราะห์หาไขมนัในพืชนํ้ า 

(ก) (ข) (ค) 
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ขั้นตอนการทดลองการสะสมออกซีเตตราซัยคลนิโดยใช้พชืนํา้ 3 ชนิด 

- ขั้นตอนการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยใชไ้ข่นํ้ า 
 

                

ภาพท่ี 24 การทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยใชไ้ข่นํ้ า 

 

- ขั้นตอนการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยใชส้าหร่ายบวั 

            

ภาพท่ี 25 การทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยใชส้าหร่ายบวั 

 

-    ขั้นตอนการทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยใชผ้กับุง้ 

                                

ภาพท่ี 26 การทดลองการสะสมออกซีเตตราซยัคลินโดยใชผ้กับุง้



 
 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายละเอยีดผลการทดลอง 
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ภาคผนวก ง 

ตารางท่ี 9  นํ้ าหนกัพืชก่อน - หลงัการทดลอง เพ่ือสงัเกตการเจริญเติบโต 

ความเขม้ขน้

ท่ีทดลอง 
วนัท่ี 

ไข่นํ้ า สาหร่ายบวั ผกับุง้ 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน 
หลงั

(ราก) 

หลงั 

(ลาํตน้) 

control 0 25.06 25.66 29.02 29.46  - 20.87  - 

10 มก.ลิตร-1
 

1 25.07 25.73 29.13 30.32  - 24.17  - 

3 25.17 27.14 28.10 29.97  - 23.88 46.70 

5 25.18 24.42 29.10 22.75  - 25.93  - 

7 25.08 18.46 32.46 28.55  - 27.88  - 

9 25.10 18.97 28.14 22.03  - 28.53 55.32 

11 25.39 22.42 29.12 22.47  - 26.60  - 

13 25.39 22.00 28.72 30.66  - 24.66  - 

15 25.26 20.88 29.92 18.88  - 24.27 47.24 

20 มก.ลิตร-1 

1 25.21 25.60 28.45 29.43  - 23.25  - 

3 25.14 25.99 29.36 30.94  - 22.85 46.19 

5 25.11 26.03 30.59 24.99  - 27.75  - 

7 25.56 25.48 30.51 26.50  - 29.27  - 

9 25.40 23.97 28.30 30.19  - 27.35 53.79 

11 25.66 22.22 28.61 24.74  - 27.57  - 

13 25.11 21.08 28.97 29.12  - 28.05  - 

15 25.68 23.37 30.27 27.42  - 25.38 49.45 
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ตารางท่ี 9  นํ้ าหนกัพืชก่อน - หลงัการทดลอง เพ่ือสงัเกตการเจริญเติบโต (ต่อ) 

ความเขม้ขน้

ท่ีทดลอง 
วนัท่ี 

ไข่นํ้ า สาหร่ายบวั ผกับุง้ 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน 
หลงั

(ราก) 

หลงั 

(ลาํตน้) 

30 มก.ลิตร-1
 

1 25.07 26.17 28.23 29.45 - 21.90 - 

3 25.13 25.80 28.96 29.56 - 20.07 41.17 

5 25.03 26.41 29.12 25.37 - 24.76 - 

7 25.18 25.75 28.88 29.27 - 24.67 - 

9 25.53 25.37 28.00 21.80 - 28.74 55.96 

11 25.09 24.46 28.86 25.66 - 30.75 - 

13 25.35 21.19 29.74 28.72 - 27.49 - 

15 25.00 23.13 31.78 27.22 - 24.13 45.96 

เฉลีย่  24.24 23.91 29.29 27.02  - 25.63 49.09 

 

 จากตาราง ไข่นํ้ าและสาหร่ายบวัมีการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อยสังเกตได้จากนํ้ าหนักท่ี

เพิ่มข้ึน ซ่ึงเกิดข้ึนในระยะแรกเท่านั้น  ส่วนผกับุง้ไม่ไดช้ัง่นํ้ าหนักคร้ังแรกก่อนการทดลอง แต่มี

การสงัเกตจากการท่ียอดมีความยาวข้ึน แต่ค่อนขา้งชา้ ซ่ึงพบในระยะแรกเช่นเดียวกนั 
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ตารางท่ี 10 ปริมาณการใชน้ํ้ าของพืช 

ความเขม้ขน้

ท่ีทดลอง 
วนัท่ี 

ไข่นํ้ า สาหร่าย ผกับุง้ 

ปริมาณนํ้ า (มล.) ปริมาณนํ้ า (มล.) ปริมาณนํ้ า (มล.) 

คงเหลือ หายไป คงเหลือ หายไป คงเหลือ หายไป 

control 0 500 - 500 - 500 - 

10 มก.ลิตร-1 

1 480 20 468 32 480 20 

3 479 21 479 21 470 30 

5 481 19 470 30 453 47 

7 479 21 472 28 445 55 

9 479 21 479 21 400 100 

11 477 23 479 21 400 100 

13 478 22 470 30 393 107 

15 480 20 465 35 399 101 

20 มก.ลิตร-1 

1 480 20 469 31 480 20 

3 478 22 477 23 470 30 

5 477 23 477 23 471 29 

7 480 20 471 29 447 53 

9 479 21 470 30 416 84 

11 475 25 472 28 407 93 

13 481 19 469 31 400 100 

15 476 24 475 25 372 128 
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ตารางท่ี 10 ปริมาณการใชน้ํ้ าของพืช (ต่อ) 

ความเขม้ขน้

ท่ีทดลอง 
วนัท่ี 

ไข่นํ้ า สาหร่าย ผกับุง้ 

ปริมาณนํ้ า (มล.) ปริมาณนํ้ า (มล.) ปริมาณนํ้ า (มล.) 

คงเหลือ หายไป คงเหลือ หายไป คงเหลือ หายไป 

30 มก.ลิตร-1 

1 476 24 455 45 481 19 

3 479 21 475 25 470 30 

5 474 26 467 33 460 40 

7 475 25 465 35 432 68 

9 473 27 465 35 430 70 

11 477 23 469 31 400 100 

13 479 21 450 50 400 100 

15 473 27 450 50 399 101 

เฉล่ียปริมาณนํ้ าท่ีหายไป 22  31  68 

อตัราการใชน้ํ้ าเฉล่ียต่อวนั 1.49  2.06  4.51 
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ตารางท่ี 11 การสะสมของออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า 3 ชนิด 

วนัท่ี

ทดลอง 

ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในพืชนํ้ า 3 ชนิด  (มก.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้) 

ไข่นํ้ า (การทดลองท่ี) สาหร่ายบวั(การทดลองท่ี) รากผกับุง้(การทดลองท่ี) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 2.49 8.17 9.83 0.76 4.39 5.56 0.18 7.61 9.74 

3 3.32 9.50 10.63 1.36 6.43 7.78 2.12 11.17 15.74 

5 3.96 9.14 9.92 2.20 8.13 9.24 3.97 16.35 17.33 

7 2.11 6.81 9.45 2.03 6.37 6.75 3.93 12.78 18.19 

9 2.86 8.25 10.45 1.71 5.13 5.66 2.62 11.54 16.69 

11 2.33 7.23 10.40 1.50 4.97 5.22 2.55 8.15 11.90 

13 2.37 9.74 13.96 1.62 5.60 8.55 2.11 7.38 9.98 

15 2.85 8.78 14.08 1.77 6.88 8.21 2.07 8.82 11.38 
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ตารางท่ี 12 ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ า 

วนัท่ี

ทดลอง 

ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินในนํ้ าท่ีใชเ้ล้ียงพืช 3 ชนิด  (มก.ลิตร-1) 

ไข่นํ้ า (การทดลองท่ี) สาหร่ายบวั(การทดลองท่ี) รากผกับุง้(การทดลองท่ี) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 8.40 18.35 29.05 8.53 19.35 29.03 8.28 19.10 26.80 

1 7.61 17.24 26.05 7.72 15.59 26.15 7.28 15.52 23.89 

3 5.67 13.86 20.09 6.73 11.60 20.30 5.03 12.57 19.35 

5 4.24 11.10 16.22 6.03 8.90 15.91 3.66 9.30 15.23 

7 3.33 7.18 12.27 4.49 6.80 12.25 2.77 6.61 11.99 

9 2.47 5.34 9.35 3.63 4.86 9.04 2.03 5.32 9.34 

11 1.92 3.11 8.10 2.69 3.63 7.18 1.50 3.90 6.99 

13 1.50 2.86 6.41 1.79 2.65 6.07 1.16 2.88 5.31 

15 1.23 2.79 5.11 0.92 2.26 3.92 0.85 2.41 4.25 
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ตารางท่ี 13 ค่าการสะสม (CF)ของออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า 3 ชนิด 

วนัท่ี

ทดลอง 

ค่าการสะสมของออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในพืชนํ้ า 3 ชนิด  (ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้) 

ไข่นํ้ า (การทดลองท่ี) สาหร่ายบวั(การทดลองท่ี) รากผกับุง้(การทดลองท่ี) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.33 0.48 0.38 0.10 0.25 0.21 0.02 0.49 0.40 

3 0.58 0.69 0.53 0.20 0.56 0.38 0.42 0.89 0.81 

5 0.93 0.82 0.61 0.36 0.91 0.58 1.09 1.76 1.14 

7 0.63 0.95 0.78 0.45 0.94 0.55 1.42 1.94 1.52 

9 1.17 1.54 1.12 0.47 1.06 0.63 1.29 2.18 1.79 

11 1.21 2.32 1.28 0.56 1.37 0.73 1.71 2.09 1.70 

13 1.58 3.41 2.18 0.91 2.11 1.42 1.83 2.56 1.88 

15 2.32 3.15 2.76 1.94 3.09 2.10 2.42 3.66 2.68 
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ตารางท่ี 14 การสะสมของออกซีเตตราซยัคลินในลาํตน้ผกับุง้ และค่าการสะสมในลาํตน้(SCF) 

วนัท่ี

ทดลอง 

ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลิน 

(มก.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้) 

ค่าการสะสมของออกซีเตตราซยัคลิน 

(ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้) 

การทดลองท่ี การทดลองท่ี 

1 2 3 1 2 3 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 2.28 6.27 6.44 0.44 0.52 0.33 

3 2.40 6.14 6.34 0.49 0.47 0.33 

9 2.52 7.39 5.81 1.23 1.43 0.65 

9 2.57 7.60 5.75 1.28 1.39 0.59 

15 1.18 5.08 4.84 1.46 2.30 1.18 

15 1.17 5.17 4.97 1.30 1.98 1.13 
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ตารางท่ี 15 การสะสมของออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า 3 ชนิดในรูปไขมนั 

วนัท่ี

ทดลอง 

ความเขม้ขน้ของออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในพืชนํ้ า 3 ชนิด  (มก.กรัม-1ไขมนั) 

ไข่นํ้ า (การทดลองท่ี) สาหร่ายบวั(การทดลองท่ี) รากผกับุง้(การทดลองท่ี) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 118.44 389.16 468.29 65.76 381.90 483.60 9.88 427.57 546.92 

3 157.86 452.25 506.16 117.83 559.34 676.73 119.13 627.73 884.32 

5 188.46 435.42 472.29 191.41 707.10 803.10 223.27 918.42 973.43 

7 100.39 324.11 450.17 176.41 553.90 587.15 221.01 717.87 1021.67 

9 136.23 392.98 497.68 148.26 446.46 491.89 147.20 648.54 937.52 

11 111.07 344.48 495.01 130.76 432.22 453.60 143.50 458.09 668.77 

13 112.93 463.67 664.83 140.76 487.31 743.71 118.46 414.86 560.66 

15 135.59 418.31 670.70 154.13 598.02 714.17 116.24 495.56 639.36 
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ตารางท่ี 16 ค่าการสะสม (CF) ของออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ า 3 ชนิดในรูปไขมนั 

วนัท่ี

ทดลอง 

ค่าการสะสมของออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในพืชนํ้ า 3 ชนิด  (ลิตร.กรัม-1ไขมนั) 

ไข่นํ้ า (การทดลองท่ี) สาหร่ายบวั(การทดลองท่ี) รากผกับุง้(การทดลองท่ี) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 15.69 22.68 18.00 8.50 24.52 18.51 1.36 27.60 22.75 

3 27.80 32.76 25.19 17.50 48.28 33.33 23.79 50.08 45.71 

5 44.46 39.16 29.13 31.74 79.44 50.59 61.12 98.62 63.98 

7 30.10 45.25 36.91 39.29 81.51 48.01 79.78 108.73 85.28 

9 55.57 73.52 53.55 40.85 91.92 54.38 72.47 122.31 100.46 

11 57.84 110.65 61.10 49.10 118.99 63.20 95.91 117.53 95.67 

13 75.36 162.33 103.80 78.89 183.69 123.67 102.65 143.88 105.50 

15 110.53 150.04 131.32 168.51 268.41 182.60 135.99 205.83 150.57 
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ภาพท่ี 27  ค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินสูงสุดในรูปนํ้ าหนกัแหง้ 
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ภาพท่ี 28 ค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินสูงสุดในรูปไขมนั 
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การทดลองการสลายตวัของออกซีเตตราซยัคลินท่ีอุณหภูมิหอ้ง ไม่มีแสง 
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ภาพท่ี  29   ความสมัพนัธข์อง ln (Ct/C0) กบั เวลาของออกซีเตตราซยัคลินท่ีความเขม้ขน้ 

     10(ก),20(ข),30(ค) มก.ลิตร-1



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การคาํนวณปริมาณสารพษิท่ีร่างกายได้รับเข้าไป 
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ภาคผนวก จ 

การนําไปใช้ 

1.การคาํนวณปริมาณสารพิษท่ีร่างกายไดรั้บเขา้ไป 

 

 

 

เม่ือ  I = ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บ (มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1) 

 C = ความเขม้ขน้ของสารท่ีไดรั้บโดยเฉล่ียตลอดระยะเวลาท่ีสมัผสักบัสารพิษ 

 CR = ปริมาณหรืออตัราท่ีสมัผสักบัสารพิษ 

EFD  = ความถ่ีและช่วงเวลาท่ีไดรั้บ โดยพิจารณาระยะเวลาและความถ่ีท่ีสารพิษถกู 

      ปล่อยออกมาซ่ึงปกติคาํนวณจากค่า EF และ ED ดงัน้ี 

   EF = ความถ่ีท่ีไดรั้บ (วนั.ปี-1) 

   ED = ช่วงเวลาท่ีไดรั้บ (ปี) 

   BW   = นํ้ าหนกัตวั (กก.) 

 AT  = ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีไดรั้บสาร (วนั) 

 

แทนค่าในการคาํนวณ 

              C หรือ CB  =  CF x CW 

เม่ือ       CF = ค่าการสะสมสูงสูดในไข่นํ้ า ( 3.41 ลิตร.กรัม-1) 

 = ค่าการสะสมสูงสูดในตน้ผกับุง้ ( 2.14 ลิตร.กรัม-1) 

             CW   = ปริมาณออกซีเตตราซยัคลินท่ีพบในนํ้ าธรรมชาติ ( 0.34 มคก.ลิตร-1)  

         (Koplin et al., 2002) 

             CR   = ปริมาณท่ีคนกินไข่นํ้ า ( เทียบกบัอตัราท่ีกินผกัทัว่ไป 21 กรัม.วนั-1) 

     (Marcussen et al., 2009) 

      = ปริมาณท่ีคนกินผกับุง้ (77.3 กรัม.วนั-1) (Marcussen et al., 2008) 

I  =  C x CR x EFD x 1 
BW x AT 
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EFD = ความถ่ีท่ีไดรั้บ 365 วนั 

BW = นํ้ าหนกัคนโดยเฉล่ีย 60 กก. 

AT = ระยะเวลารับสาร 365 วนั 

 

ดงันั้น 

ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บจากไข่นํ้ า 

     

 

 

 

 

 

ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บจากผกับุง้ 

 

 
 

 

สรุป 

ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บจากไข่นํ้ า และผกับุง้ เท่ากบั 0.00041 และ 0.00094 มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1 

ตามลาํดบั 

 

 

I  =  C x CR x EFD x 1 
BW x AT 

I  =  (3.41 ลิตร.กรัม-1x 0.34 x 10-3 มก.ลิตร-1) x 21 กรัม.วนั-1 x 365 วนั x 1 
       60 กก. x 365 วนั 

I  =  0.00041 มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1 
 

I  =  (2.14 ลิตร.กรัม-1x 0.34 x 10-3 มก.ลิตร-1) x 77.3 กรัม.วนั-1 x 365 วนั x 1 
       60 กก. x 365 วนั 

I  =  0.00094 มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1 
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2. การวิเคราะห์ค่าความเส่ียงจากการไดรั้บสารท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง 

 

 

เม่ือ HQ = ค่าความเส่ียงจากการไดรั้บสารท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมะเร็ง 

 I = ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บ (มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1) 

 ADI = ปริมาณสารท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บทุกวนัตลอดชีวิตโดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบใดๆ 

   
แทนค่าในการคาํนวณ 

 I = ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บเม่ือกินไข่นํ้ า เท่ากบั 0.00041 มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1 

  = ปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บเม่ือกินผกับุง้ เท่ากบั 0.00094 มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1  

 ADI = ปริมาณสารท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บทุกวนัตลอดชีวติโดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบใด  ๆ

     ออกซีเตตราซยัคลิน เท่ากบั 0.03  มก.กก.-1วนั-1 ( WHO, 2009) 

ดงันั้น 

ค่าความเส่ียงท่ีไดรั้บสารจากไข่นํ้ า 

 

 

HQ = 0.00041 มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1 / 0.03  มก.กก.-1วนั-1 

HQ = 0.014 

 

ค่าความเส่ียงท่ีไดรั้บสารจากผกับุง้ 

HQ = 0.00094 มก.กก-1.นน.ตวั.วนั-1 / 0.03  มก.กก.-1วนั-1 

HQ = 0.031 

 

สรุป 

ค่าความเส่ียงท่ีไดรั้บสารจากไข่นํ้ า และผกับุง้เท่ากบั 0.014  และ 0.031 ตามลาํดบั

HQ = I / ADI 

HQ = I / ADI 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คาํอธบิายคาํย่อ 
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ภาคผนวก ฉ 

คาํอธบิายคาํย่อ 

 

 คาํย่อ     คาํเตม็ 

 ADI  = Acceptable daily intake   

AOAC  = Association of  Official Agricultural Chemists 

 AT  = Averaging Time   

BAF  = Bioaccumulation Factors  

BCF  = Bioconcentration Factors 

BW  = Body Weight  

C  = Contaminant concentration 

C0  = Concentration initial (time = 0) 

CB  = Concentration in biota (Plant) 

CF  = Concentration Factors 

CM  = Concentration in Environment 

CR หรือ CRoot = Concentration in  Root 

CR  = Consumption rate 

 CS  = Concentration in Soil 

CSh หรือ CStem = Concentration in Stem 

 Ct  = Concentration at time (time = t) 

CW  = Concentration in Water 

DI  = Deionized Water 

DOW  = Octanol/Water Distribution Coefficient 

DPP4  = Dipeptidyl Peptidase 4 

e      = exponential 

EC50  = 50% Effective concentration 

ED  = Exposure Duration  

EDTA  = Ethylenediaminetetraacetic acid 

EF  = Exposure frequency  
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คาํย่อ     คาํเตม็ 

GF/C  = Glass microfiber filters 

H+  = Hydronium Ion 

HPLC  = High Performance Liquid Chromatography 

HQ  = Hazard Quotient 

I  = Intake  

IC50  = 50% Inhibitory Concentration  

IDL  = Instrument Detection Limit 

k  = Rate Constant 

KB  = Accumulation Factor 

Kd  = Solid Sorption Capacity 

kdeg  = Degradation rate constant 

kdep  = Depletion rate constant 

KOW  = Octanol/Water Partition Coefficient 

LD50  = Median Lethaldose 

MDL  = Method Detection Limit 

OECD  = Organisation for Economic Cooperation and  Development 

OH-  = Hydroxide Ion 

OTC   = Oxytetracycline 

pKa  = Acid Dissociation Constant 

RCF  = Root Concentration Factors 

SCF  = Stem Concentration Factor 

SD  = Standard Division 

SPE  = Solid  phase  extraction 

t  = Time  

t1/2  = Half-Life 

TDLO  = Toxic Dose Low 

Total RE = Total Retinol Equivalent 

USEPA  = United States Environmental Protection Agency 

WHO  =  World Health Organization 
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