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สารกำ�จัดศัตรูพืชตกค้างกับเทคนิคการสั่นของคลื่นพื้นผิวพลาสมอน
Pesticide residues and surface plasmon resonance technique
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บทคัดย่อ

ปริมาณสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะสารในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่ม
คาร์บาเมต เมื่อได้รับสะสมอย่างต่อเนื่องหรือได้รับในปริมาณมาก จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงกับระบบกล้ามเนื้อ
และระบบประสาท การตรวจหาปริมาณการตกค้างในเบื้องต้นจึงมีความส�ำคัญ เทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการตรวจต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมากและท�ำได้ช้าถ้าปริมาณตัวอย่างมีมาก
จึงมีการพัฒนาตัวตรวจวัดทีใ่ ช้เวลาน้อยและค่าใช้จา่ ยต�ำ่ การสัน่ ของคลืน่ พืน้ ผิวพลาสมอน (surface plasmon resonance)
เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้แสงในกระตุ้นให้เกิดคลื่นพลาสมอนบนพื้นผิว และวัดค่ามุมตกกระทบที่ท�ำให้คลื่นพลาสมอนเกิดการ
เรโซแนนซ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของตัวตรวจวัดจะท�ำให้ค่าดัชนีหักเหของแสงเปลี่ยนไป ส่งผลให้ค่ามุมที่ทำ� ให้
เกิดการเรโซแนนซ์เปลี่ยนไปด้วย เทคนิคนี้จึงสามารถตรวจวัดได้ทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และใช้เวลาและปริมาณสาร
ตัวอย่างน้อย มีความเฉพาะเจาะจง แม่นย�ำ รวมไปถึงสามารถน�ำกลับมาตรวจวัดใหม่ได้ การเตรียมและก�ำหนดรูปแบบของ
พื้นผิวส�ำหรับตรวจวัด จึงมีความส�ำคัญและขึ้นอยู่กับสารที่จะท�ำการตรวจวัด สามารถท�ำได้หลายรูปแบบทั้งจากปฏิกิริยา
ระหว่างคู่ปฏิกิริยา (แอนติเจน-แอนติบอดี) หรือปฏิกิริยาจากคู่เอนไซม์ โดยเฉพาะสารในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่ม
คาร์บาเมต
ค�ำส�ำคัญ: คลื่นพื้นผิวพลาสมอน การก�ำจัดศัตรูพืชตกค้าง คาร์บาเมต ออร์กาโนฟอสเฟต
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Abstract

Pesticides are used to increase quality of crop production. The residues are effect to health such
as carbamate and organophosphate groups which inhibited the function of acetylcholinesterase as
neurotransmitter. The conventional methods for detecting the pesticides are necessary to use a specialist
in a good laboratory practice. However, those methods are costly and take a long time. The sensor is
developed to increase the sensitivity and decrease the cost and time detection. The surface plasmon
resonance sensor is an optical technique which the free electrons on metal surface are excited by light
to oscillate along the surface. These plasmon wave will resonance at a specific incident angle. The
refractive index of the organic layer is changed when the mass on that layer changed so the resonance
angle will change. The kinetic of the reaction can be monitored in a real time. The surfaces are designed
to specify with each pesticide and to be reproducible. The bio-reaction on the surface are antigen-antibody
reaction or enzymatic reaction.
Keywords: Surface plasmon resonance, Pesticide residues, Carbamate, Organophosphase

บทน�ำ

ประเภทมีอายุการสลายตัวหรือมีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวนาน ใน
ปัจจุบันมีกระแสความนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพหรือ
บริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมีมากขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันเกษตรกรก็ยังคงใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เพื่อ
ควบคุมการระบาดของศัตรูพืชในแปลงปลูก ดังนั้นขั้นตอน
การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารก�ำจัดศัตรูพืชตกค้างจึงมี
ความส�ำคัญ โดยการตรวจสอบจะท�ำทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ซึ่งจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติ
การ และมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมากตามมา
ทั้งนี้จากการศึกษาและพัฒนาตัวตรวจวัดสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิค surface plasmon resonance
(SPR) พบว่ามีความสะดวก มีความละเอียดแม่นย�ำ ใช้งานง่าย
ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถตรวจวัดตัวอย่างได้ในปริมาณ
มาก และสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงนับว่าเป็นเทคนิคที่
มีประสิทธิภาพและน่าสนใจต่อการประยุกต์ใช้

ประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรมมี ส ภาพ
ภูมิประเทศและอากาศเหมาะกับการเพาะปลูก จึงมีการน�ำ
เข้าสารก�ำจัดศัตรูพืชเพื่อใช้ในการควบคุมและก�ำจัดศัตรูพืช
เพือ่ เพิม่ คุณภาพและมูลค่าของผลผลิต จากรายงานในช่วงปี
พ.ศ. 2553-2557 ของกรมวิ ช าการเกษตร ส� ำ นั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ปริมาณการน�ำเข้าสารก�ำจัดศัตรู
พืชเฉลี่ยอยู่ที่ 147,406.8 ตันต่อปี ส่งผลให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชสูงเป็นอันดับที่ 4 จาก 15
ประเทศในอาเซียน และในปี พ.ศ. 2558 ระหว่างเดือน
มกราคม - มิถุนายน พบปริมาณน�ำเข้าสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
อยูท่ ี่ 149,546 ตัน [1-3] ซึง่ สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื เหล่านีอ้ าจ
เกิดการตกค้างสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบการ
เพาะปลูก ทั้งในดิน น�้ำ และผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง
จากสภาวะการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ และการเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิตทางการเกษตรก่อนก�ำหนด อาจท�ำให้เกิดการตกค้าง
สะสมอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า ประเภทและอันตรายจากสารก�ำจัดศัตรูพืช
สารก�ำจัดแมลงหรือสารก�ำจัดศัตรูพืช คือสารเคมี
การเกษตรดังกล่าวและบริโภคเป็นประจ�ำ จะได้รับพิษจาก
สารก�ำจัดศัตรูพชื และอาจเกิดสะสมในร่างกาย ส่งผลให้เกิด ทีใช้ในฆ่าแมลงและศัตรูพืช แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ปัญหาสุขภาพตามมา เนื่องจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชบาง ออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate) กลุ่มคาร์บาเมต
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(carbamate) กลุ ่ ม คลอริ เ นตเตต ไฮโดรคาร์ บ อน
(chlorinated hydrocarbon compound) และกลุ่ม
ไพรีทรัมและไพรีทรอยด์ส (pyrethrum and pyrethroides)
ซึง่ แต่ละกลุม่ ดังกล่าวมีส่วนประกอบหลักที่แตกต่างกัน และ
เมื่อได้รับสารเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการและความรุนแรงที่
แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) กลุ่มของสารก�ำจัดแมลงและศัตรู
พืชทีม่ ผี ลต่อสุขภาพและนิยมใช้กบั พืชผลการเกษตร คือสาร
ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสและกลุ่มคาร์บาเมต ซึ่งส่วนใหญ่
ออกฤทธิ์ต่อระบบระบบหายใจและกล้ามเนื้อโดยระบบ
ประสาท กลไกการท�ำงานจะไปมีผลยับยั้งการท�ำงานของ
เอนไซม์ส�ำคัญในร่างกายได้แก่ เอนไซมอะซิติลคลอริเนส
เทอเรส (acetylcholinesterase; AChE) ซึ่งเป็นเอนไซม์
จ�ำเป็นในการท�ำปฏิกิริยากับสารสื่อประสาทพวกอะซิติล
คลอรีน (acetylcholine; ACh) ดังนั้นเมื่อได้สารในสอง
กลุ ่ ม นี้ ส ะสมในร่ า งกายเป็ น จ� ำ นวนมากจะท� ำ ให้ ส ารสื่ อ
ประสาทยังคงค้างอยู่ในปลายประสาท ซึ่งเมื่อเกิดการสะสม
ในปริมาณมากจะส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ท�ำให้
กล้ามเนื้อเกิดการกระตุก ตะคริว ชักเกร็ง กล้ามเนื้อหัวใจ
ท�ำให้เกิดหัวใจล้มเหลว ศูนย์ควบคุมการหายใจหยุดท�ำงาน
เมือ่ เกิดการสะสมสารเหล่านีใ้ นปริมาณทีม่ ากขึน้ จะส่งผลต่อ
สุขภาพในระยะยาว เนื่องจากสารบางกลุ่มใช้เวลาในการ
สลายตัวนาน
ผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
การทีป่ ระเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนัน้
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชจึงมีความจ�ำเป็น ซึ่งผลจากการ
ใช้สารดังกล่าวทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคอาจได้รับสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช ทั้งที่เกิดจากขณะฉีดพ่นและการตกค้างใน
ผลผลิตทางการเกษตรและสิง่ แวดล้อม จึงมีการศึกษาผลการ
สะสมจากการใช้สารเคมีเพื่อก�ำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะกลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีนและออร์กาโนฟอสเฟต พบว่ามีการตกค้าง
ของสารดังกล่าวทั้งในดิน น�้ำ ผลผลิตทางการเกษตร เมื่อ
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เกษตรกรและผูบ้ ริโภคสัมผัสกับสารตกค้างจะเกิดการสะสม
และส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ในปี
พ.ศ. 2541 พบการสะสมสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในน�้ำนมแม่
ของชาวเขาทีบ่ า้ นแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนือ่ งจากคนใน
หมู่บ้านมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีการฉีดพ่นสาร
ก�ำจัดศัตรูพืช เช่น ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคมาเลเรีย ท�ำให้
ชาวบ้านได้รบั สารเหล่านี้ และส่งผ่านทางน�ำ้ นมมารดาสูท่ ารก
[4] ปัจจุบนั สารเคมีกำ� จัดแมลงบางกลุม่ เช่น DDT ถูกประกาศ
อยูใ่ นรายชือ่ วัตถุอนั ตรายทีต่ อ้ งมีการควบคุมการน�ำเข้าและ
ส่งออกด้วยประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ทั้งนี้สุภาพร และคณะ [5]
ได้ท�ำการศึกษาการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตในผักพื้นบ้านอีสาน อาหาร
ท้องถิ่น ดินและน�้ำในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง พบว่า
ปริมาณสารเคมีกลุ่มคาร์บาเมตในดิน น�้ำข้างคันนาและใน
บริเวณปลักควายมีระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน [6] แต่จากการ
นิยมบริโภคผักและอาหารท้องถิ่นเป็นประจ�ำ มีโอกาสที่จะ
เกิ ด การสะสมสารตกค้ า งเหล่ า นั้ น ในร่ า งกาย และในปี
พ.ศ. 2555 จากการส�ำรวจตลาดในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบมีผักที่มีสารก�ำจัดแมลงตกค้างอยู่ 10.6
เปอร์เซ็นต์ โดยจิราพร และคณะ [7] ในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภครวม
ถึ ง เกษตรกรมี ค วามตระหนั ก ต่ อ ความปลอดภั ย ของสาร
ตกค้างในพืชผักผลไม้อย่างมาก จึงมีการส�ำรวจสารก�ำจัด
ศัตรูพชื ตกค้างในพืชผักผลไม้ทจี่ ำ� หน่ายในท้องตลาดและตาม
ห้างสรรพสินค้าทัง้ ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ความปลอดภัยและไม่มี โดย
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนพบว่า
ยังคงมีสารตกค้างอยูใ่ นพืชผักทีม่ เี ครือ่ งหมายมาตรฐานความ
ปลอดภัย (ตรา Q ) เกินมาตรฐานถึง 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 ใน 4
ของจ�ำนวนตัวอย่าง [8] ดังนัน้ การตรวจหาปริมาณสารก�ำจัด
ศัตรูพืชตกค้างในพืชผลทางการเกษตรในเบื้องต้นจึงมีความ
ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับผูบ้ ริโภคเพือ่ เป็นการคัดกรองพืชผัก
ผลไม้เบื้องต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อมาบริโภค
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กลุม
คารบาเมต (carbamate)

ฟอสฟอรัส (P)

สวนประกอบหลัก
ไนโตรเจน (N)

ยับยั้งการทํางานของเอมไซม
อยางถาวร

ระยะเวลาการออกฤทธิ์
ออกฤทธิ์สั้นและสลายตัวเร็ว

ชักและเปนอัมพาต (เมื่อไดรับในปริมาณมาก) Cypermethrin, Decamethrin,
สวนมากเกิดจากตัวทําละลาย เชน น้ํามันกาด Deltamethrin และ Permethrin

อาการเมื่อไดรับ
ตัวอยางสารกําจัดแมลง
มึนงง ปวดศีรษะ ออนเพลีย กระวนกระวาย Aldicarb, Bendiocarb, Benfuracarb,
มานตาหรี่ คลื่นไส-อาเจียน น้ําตา-น้ําลายไหล BPMC, Carbaryl, Carbofuran, Methiocarb,
เหงื่อออกมาก ปวดเกร็งชองทอง ชีพจรเตนชา Methomyl, MIPC, MTNC, Oxamyl,
Promecarb, Propoxur และ Thiodicarb
คลื่นไส วิงเวียนออนเพลีย กลามเนื้อหดตัว Acephate, Azinphos-Methyl,
เปนหยอม ๆ แนนหนาอก ทองเดิน ตาพรา Carbophenothion, Cholrfenvinphos,
น้ําลายออกมากกวาปกติ ถารุนแรงจะหมดสติ Chlorpyrifos, Demeton, Divhlovos,
น้ํ า ลายฟู ม ปาก อุ จ จาระ-ป ส สาวะราด ชั ก Disulfoton, EPN, Etrimfos, Fenitrothion,
Fenthion, Formothion, Isozathion,
หายใจลําบาก และหยุดหายใจ
Malathion, Methidathion, Naled,
Methamidophos, etc.
อาการพิ ษ เฉี ย บพลั น ต อ ระบบประสาท Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endosulfan,
สวนกลาง ไวตอสิ่งเรา กระวนกระวาย เวียน Endrin, Heptachlor และ Lindane
ศีรษะ เสียการทรงตัว ชักเกร็ง อาจเสียชีวิต
ดวยระบบหายใจลมเหลว

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบส่วนประกอบหลัก การออกฤทธิ์ และอาการของสารก�ำจัดแมลงในแต่ละกลุ่ม [9, 10]

ออรกาโนฟอสเฟต
(organophosphate)

ออกฤทธิ์ตอเซลลประสาท
โดยตรงเมื่อไดรับจํานวนมาก

ยังไมทราบชัด สลายตัวชา

เปนสารสกัดจากดอกไม
ตระกูลเบญจมาศ
(Chrysanthemum sp.)

คลอรีน (Cl)

คลอริเนตเตด
ไฮโดรคารบอน
(chlorinated
hydrocarbon
compound)
ไพรีทรัมและไพรีทรอยดส
(pyrethrum and
pyrethroides)
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วิธีการตรวจหาสารก�ำจัดศัตรูพืชตกค้าง
วิ ธี ก ารตรวจเบื้ อ งต้ น เพื่ อ คั ด กรองนิ ย มใช้ ชุ ด
ทดสอบมาตรฐาน (test kit) และน�ำไปตรวจหาเชิงปริมาณ
ด้วยเครือ่ งมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ ารได้หลายวิธี เช่น gas
chromatography/mass spectroscopy (GC/MS),
thin-layer chromatography (TLC), liquid
chromatography (LC) หรื อ ใช้ ร ่ ว มกั บ ดู ก ารดู ด กลื น
ความยาวคลืน่ แสง (wave spectrum) เช่น UV IR หรือ NMR
และ electrochemical technique [11] การตรวจวิเคราะห์
ข้างต้นเป็นการตรวจด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการมี
ความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
เครื่องมือ เวลา และค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการ
พัฒนาเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ให้มีความสะดวกใน
การพกพา ใช้งานง่าย มีความถูกต้อง ตรวจสอบตัวอย่างได้
ในปริมาณมาก และลดขั้นตอนการตรวจสอบขั้นต้นลง การ
พัฒนาเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ส่วนมากเป็นการพัฒนาโดย
อาศัยหลักการทางชีวภาพ (biosensors) เป็นวิเคราะห์
ปฏิกิริยาที่เกิดแบบจ�ำเพาะเจาะจง เช่น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากสารก�ำจัดแมลงที่ไปยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์
(enzyme inhibition method - EIM) เช่น คู่ปฏิกิริยา
ระหว่าง acetyl cholinesterase กับ acetylcholine
การเกิดปฏิกิริยาของคู่ antigen-antibody
การวิเคราะห์สัญญาณของการเกิดปฏิกิริยาท�ำได้
หลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า (electroche
mical immunosensors) เป็นการวิเคราะห์โดยยึดสมบัติ
ทางไฟฟ้าระหว่างขัว้ ไฟฟ้า (electrode) ทัง้ การเปลีย่ นแปลง
ความต่างศักย์ กระแส ความจุไฟฟ้า และความต้านทานเมื่อ
เกิดปฏิกิริยา ในปี ค.ศ. 1990 Tran-Minh และคณะ [12]
ท�ำการพัฒนา ขั้วอิเล็กโทรดส�ำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจวัด และต่อมาในปี ค.ศ. 1999 Bachmann และคณะ
[13] มีการพัฒนาให้เป็นการตรวจวัดแบบหลายอิเล็กโทรด
(multielectrode biosensor) การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง แสง
(optical immunosensors) เป็ น การวิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงสมบัติการดูดกลืนแสง การสะท้อนแสง และ
การคายพลั ง งาน หรื อ การเปลี่ ย นแปลงประจุ บ นพื้ น ผิ ว
หลังเกิดการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่นแสงเฉพาะ การวัด
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สเปกตรัมการดูดกลืนในช่วงที่ตามองเห็นได้ และช่วงแสง
เหนือม่วง (UV-Vis) จะต้องเป็นปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่ให้ผล
ที่สามารถดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่นดังกล่าว ทั้งที่
สามารถมองเห็ น ได้ ด ้ ว ยตาเปล่ า หรื อ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการ
ตรวจวัด ในปี ค.ศ. 2001 Pogacnik และ Franko [14]
ท�ำการวัดผลปฏิกริ ยิ าเอนไซม์ทผี่ ลิตจากแหล่งต่าง ๆ (ปลาไหล
ไฟฟ้า เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ เม็ดเลือดแดงของวัว และน�้ำ
เลือด (serum) จากม้า) ด้วยเครือ่ ง UV spectrophotometer
ซึง่ ถูกยึดไว้บนพืน้ ผิวตัวตรวจวัด ในปี ค.ศ. 2007 No และคณะ
[15] ศึกษาการวัดผลปฏิกิริยาของเอนไซม์กับสารก�ำจัด
ศัตรูพืชจากการดูสีที่เปลี่ยนไปด้วยตาเปล่าบนตัวตรวจวัด
แบบกระดาษจุ่ม (dipstick) โดยกระดาษจะเคลือบเอนไซม์
ในปี ค.ศ. 2007 Vamvakaki และ Chaiotakis
[16] ท�ำการวัดความยาวคลื่นแสงที่เปล่งออกมา (fluorescence) หลังจากการกระตุ้นโดยใช้ liposome ในระดับ
นาโนเมตร (nano-biosensor) หลังจากท�ำปฏิกิริยากับ
เอนไซม์ การวิเคราะห์เชิงไพอิโซอิเล็กทริก (piezoelectric
immunosensors) เป็นการวิเคราะห์โดยดูการเปลีย่ นแปลง
ความถี่เรโซแนนซ์ที่เปลี่ยนไปบนผลึกควอทเนื่องจากมวลที่
เปลี่ ย นไป โดยอาศั ย การให้ ค ลื่ น ความถี่ เ ท่ า กั บ ความถี่
ธรรมชาติของพืน้ ผิวตัวตรวจวัดแล้วดูความถีท่ เี่ ปลีย่ นไปเมือ่
เกิดปฏิกิริยา (QCM) เทคนิคการตรวจหาปฏิกิริยาการยับยั้ง
การท�ำงานของเอนไซม์โดยการวัดความถีใ่ นการสัน่ ของผลึก
ควอทที่ เ ปลี่ ย นไป เนื่ อ งจากมวลที่ อ ยู ่ บ นผลึ ก เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงหลังเกิดปฏิกิริยาได้ในระดับ 1.0 × 10-7 M
ด้วยเทคนิค quartz crystal microbalbance (QCM) โดย
Abad และคณะ [17, 18] Kim และคณะ [19] ได้ท�ำการ
พัฒนาเพิ่มความไวในการตรวจวิเคราะห์ โดยการยึดติด
เอนไซม์ลงบนพื้นผิวของผลึกด้วยปฏิกิริยาเคมีกับหมู่ thiol
ซึ่งสามารถตรวจวัด carbofuran ได้ในระดับ 1.30 × 10-9 M
การตรวจวัดโดยการดูปริมาณมวลที่เปลี่ยนแปลง
บนพื้นผิวในขณะเกิดปฏิกิริยาอีกวิธีหนึ่งคือ การวัดการสั่น
ของคลื่นพลาสมอนที่พื้นผิวบนโลหะ เช่น ทองหรือเงิน
เรียกว่า surface plasmon resonance technique (SPR)
เป็นเทคนิคทีใ่ ช้แสงความยาวคลืน่ คงทีไ่ ปกระตุน้ ให้เกิดคลืน่
พลาสมอนที่พื้นผิวโลหะ เมื่อเกิดปฏิกิริยาบนพื้นผิวที่ส่งผล
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ให้มวล ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเปลี่ยนไป ค่าดัชนีหักเหของ
พืน้ ผิวจะเปลีย่ นไปด้วย ส่งผลท�ำให้คา่ ความถีเ่ รโซแนนซ์ของ
คลืน่ พลาสมอนเกิดการเปลีย่ นแปลง เทคนิคนีม้ คี วามถูกต้อง
แม่นย�ำ และสามารถดูผลขณะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ (real
time) รวมทั้งสามารถตรวจวัดความเข้มข้นของสารก�ำจัด
แมลงได้ในระดับต�่ำ ๆ
Surface plasmon resonance
พลาสมอนที่พื้นผิว (surface plasmon) คือกลุ่ม
อิเล็กตรอนอิสระที่อยู่บริเวณโครงผลึกของโลหะ หรือคือ
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีร่ อยต่อระหว่างพืน้ ผิวทีเ่ ป็นตัวน�ำจ�ำพวก
โลหะ (conducting material และ metal) พบว่าคลืน่ พืน้ ผิว
พลาสมอนจะเกิดการดูดกลืนพลังงานสูงสุด หรือเกิดการ
เรโซแนนซ์ เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงความยาวคลื่นคงที่ที่มุม
ตกกระทบเฉพาะค่ า หนึ่ ง เทคนิ ค surface plasmon
resonance จึงเป็นเทคนิคทางแสงที่ใช้ในการติดตามการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ บริเวณรอยต่อของพืน้ ผิววัสดุ โดยดูจาก
มุ ม ของการเกิ ด เรโซแนนซ์ ข องคลื่ น พื้ น ผิ ว พลาสมอนที่
เปลี่ ย นไป ท� ำ ให้ วิ ธี นี้ เ ป็ น วิ ธี ที่ ส ามารถตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อได้ทันทีได้ทันที โดยไม่
ต้องอาศัยติดตัวตามสัญญาณ (label free)
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หลักการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SPR
เมื่ อ ให้ แ สงผ่ า นปริ ซึ ม ไปตกกระทบที่ ร อยต่ อ
ระหว่างโลหะ อิเล็กตรอนที่ผิวโลหะจะถูกกระตุ้นให้เกิดการ
เคลือ่ นทีเ่ ป็นคลืน่ พลาสมอน ซึง่ จะสัน่ ทีค่ วามถีค่ า่ หนึง่ และที่
มุมตกกระทบค่าหนึ่ง ความถี่ของคลื่นพลาสมอนกับโฟตอน
ตรงกัน จะเกิดการดูดกลืนพลังงานได้สูงสุดที่เรียกว่าเกิด
เรโซแนนซ์ขึ้น (ภาพที่ 1) โครงสร้างการท�ำงานของ SPR
เป็นไปตาม The Kretschmann configuration [20]
เมื่อแสงความยาวคลื่น 633 นาโนเมตร จากหลอด He-Ne
laser ตกกระทบลงบนปริซึมที่มุมตกกระทบต่าง ๆ พบว่าที่
มุมตกกระทบที่มีค่ามากกว่ามุมวิกฤติ (critical angle)
จะเกิดการสะท้อนกลับหมด และมุมที่ความเข้มของแสง
สะท้อนต�่ำที่สุดเนื่องจากการเกิดเรโซแนนซ์ จะเรียกว่า
มุมเรโซแนนซ์ (resonance angle) มุมนี้ท�ำให้เกิดการส่ง
ผ่านพลังงานไปยังคลื่นพลาสมอนที่พื้นผิว ดังนั้นเมื่อพื้นผิว
เกิดการเปลี่ยนแปลงของมวลท�ำให้ค่าดัชนีหักเหเปลี่ยนไป
ค่ า มุ ม เรโซแนนซ์ ก็ จ ะเปลี่ ย นไป ซึ่ ง สามารถท� ำ นายการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวได้

ภาพที่ 1 The Kretschmann configuration [21] แสดงโครงสร้างการท�ำงานของระบบ surface plasmon resonance
แทน antibody
แทน antigen
แทน non-specific substance
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การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SPR
สัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากเทคนิค SPR
สามารถวิเคราะห์ได้จากมุมเรโซแนนซ์ที่เปลี่ยนไปเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
พื้ น ผิ ว ตั ว ตรวจวั ด ดั ง นั้ น เทคนิ ค นี้ จึ ง สามารถดู ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของการเกิดปฏิกิริยา ระบบจะ
สามารถส่งสัญญาณแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงในทันที
เป็นการตรวจวิเคราะห์แบบ real time โดยกราฟแสดง
ต�ำ แหน่ งของมุ มเรโซแนนซ์จะเปลี่ยนแปลงทันทีที่มีการ
เปลี่ยนมวล ความเข้มข้น ความเป็นกรด-ด่างบนพื้นผิวตัว
ตรวจวั ด จากภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ ย นแปลงของมุ ม
เรโซแนนซ์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ พืน้ ผิวเกิดการเปลีย่ นแปลง จะเห็นว่า
ใช้ปริมาณสารในการตรวจสอบเพียงเล็กน้อย และเฉพาะ
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เจาะจงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการตรวจวัด จากกราฟเป็นการยึดโปรตีน
ลงบนพื้นผิวพอลิเมอร์จะเห็นว่า EDC/NHS ท�ำปฏิกิริยากับ
พอลิเมอร์บนพืน้ ผิว จึงเห็นการเปลีย่ นแปลงของมุม SPR ขยับ
สูงขึ้นเช่นเดียวกับหลังใส่โปรตีน การเตรียมพื้นผิวส�ำหรับ
เทคนิคนีจ้ งึ มีความส�ำคัญ โดยพืน้ ผิวจะต้องตรวจจับได้เฉพาะ
สิง่ ทีต่ อ้ งการเท่านัน้ (specific binding) ส�ำหรับสิง่ เจือปนมา
กับสารตัวอย่าง (non-specific binding) ต้องไม่สามารถติด
หรือเกิดปฏิกิริยากับพื้นผิวได้ ดังนั้นการพัฒนาเทคนิคนี้เพื่อ
การตรวจวิเคราะห์ จึงมีทั้งการเตรียมรูปแบบของพื้นผิวให้
เหมาะสมกับการตรวจสอบปฏิกิริยาที่ต้องการตรวจสอบ
การน�ำพืน้ ผิวกลับมาใช้ใหม่ (regenerated surface) รวมถึง
สามารถก�ำหนดการตรวจสอบสารตัวอย่างได้หลายชนิด
(multichannel) ในเวลาเดียวกัน

ภาพที่ 2 กราฟแสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของมุมเรโซแนนซ์เมื่อมีการเติมสารลงไปบนพื้นผิวพอลิเมอร์ (A)
EDC/NHS 800 µl (B) Protein G 800 µl
การพัฒนาเทคนิค SPR กับการตรวจวัดสารก�ำจัด
แมลงตกค้าง
การตรวจวิเคราะห์สว่ นมากจะศึกษาสารก�ำจัดศัตรู
พืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตอาศัยการ
เกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างคูแ่ อนติเจน-แอนติบอดี หรือปฏิกริ ยิ าที่
เกิ ด แบบเฉพาะเจาะจง และปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งเอนไซม์
acetylcholinesterase (AChE) และ Butyrylcholinesterase (BuChE) ซึง่ เป็นเอนไซม์ทสี่ ง่ ผลต่อสารสือ่ ประสาท
และมีความส�ำคัญต่อสุขภาพ เมือ่ พบกับสารก�ำจัดศัตรูพชื ใน

กลุ่มดังกล่าว การท�ำงานของเอนไซม์จะลดลง [22] ในปี
ค.ศ. 1996 Ksenevich และคณะ [23] ใช้เทคนิค SPR ใน
การตรวจหาความเข้มข้นของสารก�ำจัดศัตรูพืช โดยเตรียม
พืน้ ผิวในระดับชัน้ ของโมเลกุล (monolayer) อาศัยปฏิกริ ยิ า
แบบเฉพาะเจาะจง ระหว่างสารก�ำจัดศัตรูพืชกับควิโนน
(quinone) บนพื้นผิวที่เตรียมขึ้น ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ที่
ความเข้มข้นระดับ 10-11 M ส�ำหรับสาร Dinitrophenole
และที่ความเข้มข้นระดับ 10-10 M ส�ำหรับ Paraoxon เช่น
เดียวกันในปี ค.ศ. 1998 Chegel และคณะ [24] ศึกษาการ
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แทนที่แบบเฉพาะเจาะจงของ plastoquinone ใน D1
protein-plastoquinone complex ด้วย atrazine ซึ่งมี
มวลโมเลกุลน้อยกว่า พบว่าเกิดการขยับไปของมุม SPR ไป
ทางซ้าย แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิว และ
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ส�ำหรับการศึกษาจากปฏิกริ ยิ าระหว่างคูแ่ อนติบอดี
พบว่าในปี ค.ศ. 1993 Minunni และ Mascini [25] ได้ทำ� การ
เตรียมตัวตรวจวัดเพื่อหาปริมาณของสารก�ำจัดศัตรูพืชใน
กลุม่ herbicide ในน�ำ้ ดืม่ โดยดูปฏิกริ ยิ าระหว่างคูแ่ อนติบอดี
(monoclonal antibodies) กับ atrazine ได้ทคี่ วามเข้มข้น
0.05 ppb ในเวลา 15 นาที และยังสามารถล้างพื้นผิวเพื่อ
น�ำกลับมาใช้วิเคราะห์ใหม่ได้ (regenerated surface) เช่น
เดียวกันในปี ค.ศ. 2015 Tomassetti และคณะ [26] ได้
ท�ำการศึกษาสารตกค้างกลุม่ triazine ในน�ำ้ นมโดยใช้เทคนิค
SPR เปรี ย บเที ย บกั บ เทคนิ ค amperometric และ
screen-printed พบว่าเทคนิค SPR ใช้เวลาในการวัดเพียง
ครึ่งเดียวของเทคนิคดั้งเดิม และการน�ำกลับมาใช้ใหม่พบว่า
มีผลที่ใกล้เคียงกับ amperometric และ screen-printed
ในขณะเดียวกันเทคนิค SPR สามารถตัดสารก�ำจัดแมลงที่
ไม่ใช่กลุ่ม Triazine ได้ดีกว่า ในปี ค.ศ. 2009 Keegan และ
คณะ [27] ท�ำการหาปริมาณสารตกค้างของ benzimidazole
carbamate ที่ตกค้างในน�้ำนม โดยการพัฒนาพื้นผิวของตัว
ตรวจจับแบบ SPR เรียกวิธีการตรวจวัดแบบ QuEChERS
คื อ รวดเร็ ว ง่ า ย ถู ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทนทาน และ
ปลอดภัย เป็นการพัฒนาพื้นผิวเพื่อตรวจจับสารในกลุ่ม
benzimidazole carbamate (BZT) 11 ตั ว โดยใช้
แอนติ บ อดี ที่ ส ร้ า งจากแกะจั บ กั บ โปรตี น ของ Methyl
5(6)-[(carboxypentyl)-thio]-2-benzimidazole
carbamate protein conjugate และสามารถล้างออกเพือ่
ตรวจวิ เ คราะห์ ซ�้ ำ ได้ โดยความสามารถในการตรวจวั ด
สามารถวัดได้ถึง 5 µg/kg
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Rajan และคณะ [28] ศึ ก ษาการหาปริ ม าณ
chlorphyrifos ซึ่งเป็นสารก�ำจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต ในปี ค.ศ. 2007 โดยการติดเอมไซม์อะซิติลคลอริ
เนสเทอเรส (AChE) ลงบนพื้นผิวของโลหะเงินที่ถูกเคลือบอยู่
บนใยแก้วน�ำแสง (fiber optic) แล้วท�ำการเปลี่ยนแปลง
ความยาวคลื่นแสงที่ส่องผ่านเข้าไปในใยแก้วน�ำแสง เพื่อ
หาความยาวคลื่ น ที่ ใ ห้ สั ญ ญาณออกมาต�่ ำ สุ ด เรี ย กว่ า
ความยาวคลื่น SPR (SPR wavelength) พบว่าเมื่อเกิด
ปฏิ กิ ริ ย าการยั บ ยั้ ง การท� ำ งานของ เอนไซม์ เนื่ อ งจาก
chlorphyrifos ค่าความยาวคลืน่ SPR มีคา่ ลดลงเมือ่ เพิม่ ความ
เข้มข้นของสาร chlorphyrifos และใช้เวลาเพียง 6-8 นาที
บทสรุป

สารก�ำจัดศัตรูพชื เมือ่ ได้รบั การสะสมเข้าสูร่ า่ งกาย
เป็นจ�ำนวนมาก จะส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาทในระยะยาว จึงควรเลือกบริโภคพืชผักผลไม้ที่มี
ปริมาณสารตกค้างน้อยหรือไม่มเี ลย การตรวจหาปริมาณสาร
ตกค้างต้องอาศัยห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญ
ดังนั้นจึงมีการศึกษาการสร้างเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้งานง่าย
สะดวก รวดเร็วและราคาถูก การพัฒนาตัวตรวจวัดด้วย
เทคนิค SPR ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจวัดแบบทันที เพื่อลด
เวลา ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด ความสะดวกในการใช้งาน
และยังสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ รูปแบบการพัฒนาตัว
ตรวจวั ด นั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการท� ำ การตรวจสอบ
เริ่ ม ต้ น จาก พื้ น ผิ ว ต้ อ งตรวจจั บ เฉพาะเจาะจงกั บ สิ่ ง ที่
ตรวจสอบเท่านั้น พื้นผิวที่เตรียมอาจตรวจวัดสารเคมีได้
เพียงหนึ่งหรืออาจท�ำได้หลายชนิด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
พื้นผิวและการใช้งาน ปฏิกิริยาที่ใช้ในการตรวจสอบ ท�ำได้
ทั้ ง ปฏิ กิ ริ ย าการจั บ คู ่ ร ะหว่ า งแอนติ เ จนและแอนติ บ อดี
รวมทั้งปฏิกิริยาระหว่างคู่เอนไซม์
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