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บทที่ 1
บทนํา
ปจจุบันปญหาการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในการเกษตรที่ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม ก็ยัง
เปนปญหาสําคัญ พบวามีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยมากที่สุดประเทศหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (นวลศรี ทยาพัชร, 2533) แมวาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจะมี
บทบาทสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แตการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ขาดความ
ระมัดระวังจะกอใหเกิดปญหาตามมาหลายอยาง และสุดทายจะตกอยูที่มนุษยและสัตว ทําใหเกิด
การสะสมสารพิษในสวนตางๆของรางกายซึ่งเมื่อมีปริมาณมากพอจะทําใหเกิดอาการเจ็บปวย ไม
แข็งแรงหรือในที่สุดอาจถึงอันตรายแกชีวิตได สารปองกันกําจัดศัตรูพืชอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
มนุษยและสัตว โดยมีการสะสมในอาหาร เชน ขาว ผัก ผลไม เนื้อสัตว ในปริมาณสะสมมากนอย
แตกตางกันไป เมื่อมีการบริโภคอาหารเหลานั้น สารปองกันกําจัดศัตรูพืชก็จะถูกถายทอดทางหวง
โซอาหาร นอกจากนี้สารพิษอาจสะสมไดในดิน น้ํา ทําใหเกิดความเสียหายอยางกวางขวาง ผลของ
การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นทําใหเกิดมลภาวะในดิน น้ํา และอากาศ จากการใชสารพิษ
ตอเนื่องเปนเวลานาน เกิดสารพิษตกคางในสิ่งแวดลอม ในประเทศไทยมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช
มากกวา 1,600 ชนิด รวมปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชไมต่ํากวา 3 ลานตันตอป แตปรากฏวามี
การศึกษาผลกระทบของการใชสารเคมีตอสิ่งแวดลอมไมถึงรอยละ 10 (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 2546) สอดคลองกับรายงานของกรมวิชาการเกษตร (2545) ซึ่ ง พบว า ข อ มู ล การ
สํ า รวจตรวจสอบในประเทศไทยยั ง มี ไ ม พ อเพี ย ง จํ า เป น ต อ งศึ ก ษาและติ ด ตามป ญ หาต อ ไป
โดยเฉพาะการใชดัชนีทางชีวภาพในการประเมินคุณภาพน้ําของประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี เปนเปนพื้นที่เกษตรกรรมสําคัญแหงหนึ่งของประเทศ มีการทําการเกษตร
สวนใหญเปนที่นา และไมผล ไมยืนตน ตามลําดับ เคยมีรายงานการเกิดปลาตายเนื่องจากสารพิษ
รุนแรงที่สุด ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2525 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2526 (นวลศรี ทยาพัชร, 2533)
สารเคมีอันตรายที่เปนปญหามากที่สุดในชวงที่ผานมาคือ เอนโดซัลแฟน เนื่องจากมีการใช
อยางกวางขวางโดยเฉพาะชาวนาขาวซึ่งใชกําจัดหอยเชอรี่ในนา สารนี้โดยทั่วไปใชกําจัดแมลงและ
ไร กําจัดศัตรูพืชในฝาย งา กาแฟและโกโก ตกคางเปนพิษไดราว 3 สัปดาห แตเมื่อนํามาใชกําจัด
หอยเชอรี่จะทําใหเกิดการปนเปอนตกคางในดินนานขึ้น และยังมีพิษตอสัตวสูง (สกุลรัตน อุษณา
วรงค, 2548)
เอนโดซัลแฟนเปนสารเคมีกลุมออรกาโนคลอรีน ซึ่งจัดวาเปนสารที่อันตรายสูงตอสุขภาพ
แมวาสารกําจัดแมลงกลุมนี้สวนใหญจะถูกหามนําเขาและหามใชในปจจุบัน แตการตกคางของสาร
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กลุมนี้ในน้ํายังสามารถตรวจพบอยูทั่วไป (Thirakhupt et. al, 2006) จากงานศึกษาของ Sam-angsri
(2004) และ Rohitrattana (2005) พบวาพื้นที่เกษตรกรรมคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณเอนโดซัลแฟน และอนุพันธุของเอนโดซัลแฟนตกคางในปริมาณสูง จึงเปนเรื่องที่นาสนใจในการ
ติดตามสถานการณการปนเปอนของสารเอนโดซัลแฟนในพื้นที่เกษตรกรรมคลอง 7 จังหวัด
ปทุมธานีภายหลังถูกหามใชตั้งแตป พ.ศ. 2547 และผลกระทบจากสารเอนโดซัลแฟนตอปลาที่
อาศัยในแหลงน้ํานี้ โดยใชลักษณะการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อเปนดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาจุลพยาธิวิทยาของเหงือก ตับและไตของปลากระดี่หมอและปลาตะเพียนที่
อาศัยอยูในบริเวณคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาจุลพยาธิวิทยาของเหงือก ตับ และไตของปลากระดี่หมอและปลาตะเพียนที่
ทดสอบดวยสารเอนซัลโดแฟนในหองปฏิบัติการ
3. เพื่อศึกษาปริมาณสารฆาแมลงกลุมออรกาโนคลอรีนชนิดเอนโดซัลแฟนและอนุพันธุที่
ตกคางในปลาและน้ําบริเวณคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจัย
1. สถานที่ศึกษา คือ
1.1 คลอง 7 อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีความยาว 20 กิโลเมตร เก็บ
ตัวอยางปลาในสถานีทายคลอง และเก็บตัวอยางน้ําในสถานีตนคลอง กลางคลอง และทายคลอง
1.2 หองปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สําหรับทดลองเลี้ยงปลากับสารเอนโดซัลแฟน
2. สัตวทดลองที่ใชศึกษาคือปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus และปลาตะเพียน
Puntius gonionotus เก็บตัวอยางปลาที่มีขนาดความยาวประมาณ 10 เซนติเมตรจากคลอง 7 และ
ปลาทั้ง 2 ชนิดจากฟารมเลี้ยงและศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดกรมประมง จังหวัดอยุธยา สําหรับการ
ทดลองกับสารเอนโดซัลแฟนในหองปฏิบัติการ
3. ใชสารฆาแมลงเอนโดซัลแฟน ชื่อการคาเอ็นโดซัลแฟน สาระสําคัญ (1, 4, 5, 6, 7, 7hexachloro-8, 9, 10-trinoborn-5-en-2, 3-ylenebismethylene)sulfite 35% W/V EC
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหลงน้ํา โดยใชการเปลี่ยนแปลงจุล
พยาธิสภาพของปลาเปนดัชนีชี้วัดทางชีวภาพรวมกับการวิเคราะหทางเคมีและฟสิกสของแหลงน้ํา
ในประเทศไทยได
2. ช ว ยในการติ ด ตามตรวจสอบสารเอนโดซั ล แฟนที่ ต กค า งในแหล ง น้ํ า ภายหลั ง การ
ประกาศหามใชในประเทศไทย โดยสามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงเพื่อกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและควบคุมการใชประโยชนจากแหลงน้ําใหดียิ่งขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน
สารกํ า จั ด แมลงกลุ ม ออร ก าโนคลอรี น มี คุ ณ ลั ก ษณะคื อ โครงสร า งประกอบด ว ยธาตุ
คาร บ อน ไฮโดรเจน และคลอรี น เป น หลั ก โดยบางโมเลกุ ล จะมี อ อกซิ เ จนเป น องค ป ระกอบ
โครงสรางเปนสารประกอบแบบ cylicyclic และ aromatic รวมทั้ง benzene rings เปนสารประกอบ
ไมมีขั้ว ไมละลายน้ํา ยกเวนสารลินเดน ในจํานวนนี้พบวา ดีดีทีเปนสารที่ละลายน้ําไดนอยที่สุดคือ
ประมาณ 0.001-0.04 ppm ที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส (สุรพล วิเศษสรรค, 2542 ) แตเปนสารที่
ละลายไดดีในไขมัน คือมีคาสัมประสิทธิ์การกระจายตัว(partition coefficient) ในตัวทําละลาย
ไขมันเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําสูง(พาลาภ สิงหเสนี, 2540) เมื่อเขาสูรางกายของสิ่งมีชีวิตจึงสะสมอยู
ในเนื้อเยื่อไขมันไดเปนระยะเวลานาน(สกุลรัตน ตอสกุลแกว, 2548) และไมมีปฏิกิริยาภายใน
โมเลกุลกับสารเคมี ทํา ใหสารนี้คงทนอยู ไดน านในสิ่งแวดลอมและมีฤทธิ์ ตอสัตวปาซึ่งไม ใ ช
สิ่งมีชีวิตเปาหมายจึงทําใหถูกจํากัดการใชหรือหามใชในหลายประเทศ(พาลาภ สิงหเสนี, 2540)
สารดังกลาวจะสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตในระดับสูงกวาที่พบในสิ่งแวดลอมทั่วๆไป และปริมาณ
การสะสมจะสามารถเพิ่มขึ้นตามวงจรหวงโซอาหาร การที่สารมีการสะสมเชนนี้ จะทําใหสามารรถ
แพรกระจายไปในสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น และมนุษยมีความเสี่ยงสูงขึ้น ระดับสารกําจัดแมลงใน
กลุมออรกาโนคลอรีนมีฤทธิ์ในการฆาแมลงในระยะเริ่มแรกคอนขางชา แตสามารถปองกันกําจัด
แมลงไดเปนเวลานาน ในกรณีที่ไมถูกแสงแดดอาจปองกันการเขาทําลายของแมลงไดถึง 10 ป
(ขวัญชัย สมบัติสิริ, 2528)
สารกําจัดแมลงในกลุมออรกาโนคลอรีน แบงเปน 3 กลุมตามคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีคือ
1) Diphenyl Aliphatic เชน ดีดีที เปนสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่มีธาตุไฮโดรเจน
คารบอน และคลอรีนเปนองคประกอบ โครงสรางโดยทั่วไปประกอบดวยไอโซเมอรมากมาย
แตกตางกันไป โดยปกติดีดีทีนับเปนสารที่มคี วามคงตัวในสภาพแวดลอม ตัวอยางคุณสมบัติทาง
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ฟสิกสและเคมีของสารกลุมนี้ เชน พารา, พารา – ดีดีที (p.p’-DDT) มีชื่อทางเคมีวา 1.1’-(2,2,2trichloroethylidene) bis (4-chloro – benzene) มีลักษณะเปนผลึกของแข็ง ไมมีสี ไมมีกลิ่น หรือมี
กลิ่นของอะโมเมติกออน ๆ มีจุดเดือด 260 องศาเซลเซียส มีจุดหลอมตัว 108 – 109 องศาเซลเซียส
ความดันไอ 5.5 x 10-6 มิลลิเมตรของปรอท (0.73 x 10-6 KPa) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มี
ความสามารถในการละลายตาง ๆ ไดแก ไดเอทธิลอีเธอร อะซีโตน เบนซีน คลอโรฟอรม ไซโคล
เฮกซาโนน มีคา 28, 58, 78, 96 และ 116 กรัมตอ 100 มิลลิลิตรตามลําดับ ที่อุณหภูมิที่สูงกวาจุด
หลอมตัว พารา,พารา-ดีดีที จะถูกเปลี่ยนไปเปนดีดีอี โดยขบวนการดีไฮโดรคลอริเนชั่น โดยการ
กระตุนของแสงหรือเอนไซมของสิ่งมีชีวิตที่มีอยูในธรรมชาติ ดังนั้นดีดีอีจึงเปนเมตาบอไลตของ
ดีดีที ที่มีความคงทนมากกวาดีดีที และภายใตสภาวะการกระตุนของบรรยากาศ ทั้งดีดีทีและดีดีอี
อาจจะถูกยอยใหอยูในรูปของคารบอนไดออกไซตและกรดไฮโดรคลอริกได(ขวัญชัย สมบัติสิริ,
2528)
2) Chlorinated Cyclodienes ตัวอยางคุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของสารกลุมนี้ เชน
เอนดริ น มี ชื่ อ ทางเคมี ว า 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1-4-4a5,6,7,8,8a-octahydro-1,4endo,endo-5-8-dimethancaphthalene

มีสูตรโครงสรางทางเคมีคือ C12H5Cl มีน้ําหนักโมเลกุล

เทากับ 380.9 มีลักษณะเปนผลึกของแข็งสีขาวจนถึงสีน้ําตาล มีกลิ่นหอมออน ๆ มีจุดหลอมเหลว
ที่ 226-230 องศาเซลเซียส ความดันไอ 2.7 x 10-7 มิลลิเมตรของปรอท ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ความสามารถในการละลายน้ํานอยมาก มีคา 0.23 มิลลิกรัมตอลิตร ที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส สามารถละลายไดเล็กนอยในแอลกอฮอล ปโตรเลียมและไฮโดรคารบอน ละลาย
ไดดีปานกลางในสารละลายพวกอะลิฟาติกไฮโดรคารลอน แตละลายไดดีในอะซีโตน เบนซีน
คารบอนเตตะคลอไรด และไซลีน ไมสลายตัวไดงายในสภาพที่เปนดาง แตสลายตัวไดงายใน
สภาพที่เปนกรด(ขวัญชัย สมบัติสิริ, 2528)
3) Hexachlorocyclohexanes ตัวอยางคุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของสารกลุมนี้ เชน
เอซซีเอซ มี ชื่ อ ทางเคมี ว า 10a,1a,3B,4a,5B,6B-hexachlorocyclohexane โดยปกติจะไมเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ มีจุดหลอมตัวที่ 158 องศาเซลเซียส มีจุดเดือดที่ 288 องศาเซลเซียส มีความดัน
ไอ 0.02 มิลลิเมตรของปรอท ที่ 20 องศาเซลเซียส ความสามารถในการละลายน้ํา 2 มิลลิกรัม
ตอลิตรที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส มีความคงทนในสภาพที่เปนกรด แตสลายตัวไดงายในสภาพ
ที่เปนดาง (ขวัญชัย สมบัติสิริ, 2528)
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2.2 กลไกการเกิดพิษของสารกลุมออรกาโนคลอรีน
ตัวอยางกลไกความเปนพิษของสารกลุมนี้เชนดีดีที ดีดีทีมีผลตอกระบวนการสงสัญญาณ
ประสาทของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและความรูสึก ตามปกติสัญญาณประสาทที่
เคลื่อนที่ผานเซลลประสาทจะเคลื่อนที่ไปกับการเคลื่อนที่ของโซเดียมไอออน

(Na+)

และ

โปตัสเซียมไอออน (K+) ในเซลลสัตวสวนใหญความเขมขนของ K+ ภายในเซลลจะสูงกวาภายนอก
เซลล และความเขมขนของ Na+ ภายในเซลลจะต่ํากวาภายนอก เซลลสามารถรักษาความแตกตางนี้
ไวไดโดยอาศัยกระบวนการแพรแบบพิเศษ หรือ active transport เมื่อเซลลตองการสง Na+ ออกมา
ภายนอกเซลล โปรตีนซึ่งเปนเอนไซมตัวหนึ่งชื่อ Na+-

K+ pump

จะทําปฏิกิริยากับ ATP

เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส Na+ซึ่งอยูภายในเซลลจะเขาเกาะกับ E-P เกิดปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชั่นทํา
ใหรูปรางของโปรตีนนั้นเปลี่ยนกลับทิศจากดานในเปนดานนอก ทําให Na+จะถูกยายจากการที่อยู
ภายในเซลลออกไปอยูภายนอกเซลลแลวหลุดออกไป จากนั้น K+ ซึ่งอยูภายนอกเซลลจะเขาแทนที่
Na+ แลวกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาดีฟอสโฟรีเลชั่น ในขณะนี้รูปรางของโปรตีนเปลี่ยนรูปกลับทิศอัก
ครั้ง ทําให K+ ที่เกาะอยูกับโปรตีนยายจากภายนอกเขาไปอยูภายในเซลล ในระยะพัก การที่เซลลมี
ปริมาณ K+ สูงกวา Na+ ต่ํากวาภายนอกเซลลทําใหเกิดความตางศักยทางไฟฟาประมาณ -70 มิลลิ
โวลท เมื่อรางกายไดรับการกระตุนหรือมีความรูสึก สัญญาณที่สงมาจะถูกกระตุนให Na+ ไหลเขา
ภายในเซลลและ K+ ไหลออกภายนอกเกิดกระบวนการดีโพลาไรเซชั่น เมื่อเกิดดีโพลาไรเซชั่นนี้จะ
ทําใหเกิดชองขึ้นมากมายและเปนทางใหสัญญาณประสาทเคลื่อนที่ผานไปได เมื่อสัญญาณถูก
สงผานไปแลวความตางศักยระหวางสองขางของเซลลจะกลับสูสภาพเดิมเกิดกระบวนการรีโพลา
ไรเซชั่น โดยที่ Na+ ถูกสงออกไปนอกเซลลและ K+ เคลื่อนที่กลับเขาไปในเซลลโดยอาศัยเอนไซม
Na+- K+ pump โดยสารกลุมออรกาโนคลอรีนอาจไปอุดชองที่เกิดขึ้นทําใหสัญญาณสงผานไมได
หรืออาจไปขัดขวางไมให K+ เคลื่อนที่กลับเขาไปในเซลลได(มลิวรรณ บุญเสนอ, 2549)
2.3 ปจจัยที่มีผลตอการแพรกระจายและปนเปอนของสารออรกาโนคลอรีนในสิ่งแวดลอม
2.3.1 ความสามารถในการละลายน้ํา สารเคมีในกลุมออรกาโนคลอรีนมีความสามารถใน
การละลายน้ําไดนอยมาก ทําให มีความคงทนในน้ํา โดยจะจับกับอนุภาคของดินและของสาร
แขวนลอยในน้ํา ส วนใหญจะจมลงสูทองน้ําสะสมในดิ นตะกอน โดยพบว าถ าจํานวนคลอรีน
อะตอมมากการละลายน้ําจะลดลง (ขวัญชัย สมบัติสิริ, 2528)

7

2.3.2 การดูดซับ การดูดซับโดยอนุภาคดิน มีผลตอการแพรกระจาย การระเหยกลายเปน
ไอ และการสลายตัว ปจจัยที่มีผลตอการดูดซับโดยอนุภาคดิน ไดแก คุณสมบัติทางเคมีของสาร
ปริ ม าณอนุ ภ าคของดิ น เหนี ย วอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ความเป น กรด-ด า ง ขนาดของอนุ ภ าคดิ น
ความสามารถในการแลกเปลี่ยน อิออนของดินและอุณหภูมิ เชนวัตถุมีพิษจะสะสมในปริมาณสูง
ในดินตะกอนที่มีอนุภาคดินเหนียวและมีอินทรีสารประกอบอยูในปริมาณสูงดวย(ขวัญชัย สมบัติ
สิริ, 2528)
2.3.3 การระเหย อั ต ราการระเหยของสารในบรรยากาศอาจมี ไ ดใ นปริ ม าณน อ ยมาก
เนื่องจากสารสวนใหญอยูในรูปสารแขวนลอยและตกตะกอน อัตราการระเหยของสารปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช ขึ้นอยูกับความดันไอ สารที่มีความดันไอต่ําจะระเหยไดดีกวาสารที่มีความดันสูง
ปจจัยขึ้นอยูกับชนิดของตะกอนที่มีอยูในน้ํา ลักษณะการดูดซับ การปองกันตลอดจนอุณหภูมิ เปน
ตน (ขวัญชัย สมบัติสิริ, 2528)
2.3.4 การสลายตัวโดยแสง สารกลุมออรกาโนคลอรีนสามารถสลายตัวไดในธรรมชาติ
อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาโฟโตไลซิสไดทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลต
ความยาวคลื่น 290 – 450 นาโนเมตร การเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวขึ้นกับระยะเวลาที่ไดรับแสง
ความเขม และความยาวคลื่นแสง คุณสมบัติของสาร คุณสมบัติตัวกลางที่สารปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ยึดเกาะ ตัวทําละลายของสาร สภาพความเปนกรด-ดางของตัวทําละลาย รวมทั้งตัวกระตน
ใหเกิดปฏิกิริยา เชน สารอินทรีย ซึ่งมักดูดซับแสงในชวงคลื่น UV ไดดี กระตุนใหเกิดการสลายตัว
โดยแสงมากขึ้น (ขวัญชัย สมบัติสิริ, 2528)
2.3.5 การเปลี่ยนแปลงโดยสิ่งมีชีวิต สารกลุมออรกาโนคลอรีนมีความคงทนในธรรมชาติ
สามารถสลายตัวโดยสิ่งมีชีวิตแลวไดสารใหมที่มีโครงสรางคลายสารเดิมและอาจมีความเปนพิษ
มากหรื อ น อ ยกว า เดิ ม ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ค วบคุ ม การย อ ยสลายสารป อ งกั น และกํ า จั ด ศั ต รู พื ช โดย
จุลินทรีย ไดแก อุณหภูมิ สภาพความเปนกรด-ดาง ปริมาณอินทรียวัตถุและคุณสมบัติของสาร
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชเอง (ขวัญชัย สมบัติสิริ, 2528)
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2.4 การแพรกระจายและการสะสมของสารออรกาโนคลอรีน
2.4.1 การแพรกระจายและการสะสมของสารออรกาโนคลอรีนในบรรยากาศ
การปนเปอนของสารออรกาโนคลอรีนในบรรยากาศสวนใหญเกิดจากการฉีดพน
การระเหยขณะใชและหลังการใช เมื่อมีการฉีดพนสารพบวามากกวารอยละ 50 ของปริมาณสารจะ
แพรกระจายไปในอากาศ การเคลื่อนยายจะมากหรือนอยขึ้นอยูก ับขนาดและอนุภาคของสารและ
ลักษณะของความแรงและทิศทางลม (ขวัญชัย สมบัติสิริ, 2528)
2.4.2 การแพรกระจายและการตกคางของสารออรกาโนคลอรีนในดิน
สารปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ถูกดูดซับโดยอนุภาคของดินจะมีการเคลื่อนยาย
โดยน้ําไหลบาหนาดินหรือการเคลื่อนยายในดินในแนวดิ่ง สารปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ละลายน้ํา
ไดมากกวา 10 ppm สวนใหญจะเคลื่อนที่โดยการละลายน้ํา สําหรับสารที่ละลายน้ําไดนอยกวาถูก
ดูดซับโดยอนุภาคดิน น้ําไหลบาหนาดินสามารถเคลื่อนยายสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชในปริมาณ
นอยกวารอยละ 0.5 ของสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ใชไป จึงเกิดมีปญหาสารปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ตกคา งในดินโดยเฉพาะสารปองกั น และกําจัด ศั ตรู พืช กลุมออรกาโนคลอรีน เนื่ องจาก
สลายตัวยาก (นวลศรี ทยาภัทร, 2533)
2.4.3 การแพรกระจายและการตกคางของสารสารออรกาโนคลอรีนในน้ํา
การปนเปอนของสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีนในแหลงน้ํา
มีหลายสาเหตุ อาจเนื่องมาจากการฉีดหรือพนลงสูแหลงน้ําโดยตรง การระบายน้ําทิ้งจากแหลง
ชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตหรือกาสรใชสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชในขบวนการผลิต
(ขวัญชัย สมบัติสิริ, 2528) นอกจากนี้ยังเกิดจากการชะลางของสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่
ตกคางภายในดินโดยการไหลบาของน้ําผิวดินตลอดจนน้ําใตดิน การพังทลายของดินก็เปนอีกปจจัย
ที่ทําใหสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชถูกชะลางและสะสมในแหลงน้ําไดเร็วขึ้น โดยปกติแลวแหลง
น้ําในพื้นที่เกษตรกรรมมีสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชตกคางอยูคอนขางสูงกวาในพื้นที่อื่น ๆ
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นอกจากนี้ปจจัยทางสภาวะแวดลอมของแหลงน้ําก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสารปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชมีการปนเปอนในแหลงน้ําแตกตางกัน เชน สภาวะความเปนกรด ดางอุณหภูมิของ
น้ํา สิ่งมีชีวิตในน้ํา สารอินทรียและสารอนินทรียที่แขวนลอยในแหลงน้ํา (ขวัญชัย สมบัติสิริ, 2528)
2.5 ผลกระทบจากการใชสารกลุมออรกาโนคลอรีนตอสิ่งมีชวี ิตในน้ําและสิ่งแวดลอม
สัตวน้ําเปนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการใชสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช
กลุมออรกาโนคลอรีน โดยสารเคมีจะเขาสูรางกายของสิ่งมีชีวิตในน้ําได 2 ทาง คือ โดยการดูดซึม
ผิวตัวเขาไป และเขาไปพรอมอาหารและน้ํา กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม (2532) สรุปวา สาร
กลุมออรกาโนคลอรีนในแหลงน้ําทั้งในน้ําจืดและน้ํากรอยโดยทั่วไปมีปริมาณนอย แตในพืชและ
สัตวจะมีมากกวาในน้ําหลายเทา และในสัตวจะมีปริมาณสูงกวาในพืช นอกจากนี้กลุมสัตวที่กินเนื้อ
เปนอาหารปริมาณที่พบจะสูงกวาสัตวกินพืช ซึ่งสวนใหญจะพบในสวนของรางกายที่มีไขมัน
สะสมอยูมากแตปริมาณที่พบจะต่ํากวาระดับที่ทําใหสิ่งมีชีวิตตาย กรณีที่เปนเชนนี้จึงนาเชื่อวาใน
แหลงน้ําธรรมชาติสารกลุมนี้จะเขาสูรางกายของสัตวโดยผานทางระบบทางเดินอาหาร มากกวาพืช
ผานผิวตัวและสารจะถูกเก็บสะสมไวในรางกายสิ่งมีชีวิตเหลานั้น โดยจะมีเพียงสวนนอยที่ถูกกําจัด
ออกจากรางกายโดยระบบขับถาย สวนใหญพบวาสารกลุมออรกาโนคลอรีนจะถูกเก็บสะสมใน
ไขมัน เนื่องจากมีคุณสมบัติการละลายที่ดีในไขมัน ปริมาณที่ถูกเก็บสะสมในรางกายสัตวจะมาก
หรือนอยก็ขึ้นกับปจจัยประกอบตาง ๆ เชน ระยะเวลาที่ไดรับ ความเขมขนของสาร ภาวะของ
แหล ง น้ํ า ความเป น กรด ด า ง ขนาดและชนิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต เป น ต น การปนเป อ นของสารกลุ ม
ออรกาโนคลอรีนในแหลงน้ํา สงผลใหเกิดความเสียหายตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ และจะ
สงผลกระทบตอระบบนิเวศนทําใหชนิด ปริมาณ สัดสวน และ การกระจายของสิ่งมีชีวิตภายใน
ระบบเปลี่ยนแปลงไป เชน พืช นก ปลา และ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ลดจํานวนลง กอใหเกิดความไมสมดุล
ในระบบนิเวศน (เนื่องพณิช สินชัยศรี, 2535)
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2.5.1 การปนเปอนและการสะสมสารกลุมออรกาโนคลอรีนของสิง่ มีชวี ิตในน้าํ
แพลงตอนและพืชน้ําตาง ๆ สวนใหญจะรับสารกลุมออรกาโนคลอรีนโดยการดูด
ซึมผานผิวเซลหรือผิวใบและลําตน ทําใหปริมาณเคมีสารในแพลงตอนและพืชน้ําจะมีมากกวาใน
น้ําหลายเทา สวนในสัตวน้ํามักจะรับสารเขาสูรางกายได 2 วิธี วิธีแรกโดยการดูดซึมผานผิวตัว
โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่ละเอียดออนไมมีเกล็ดปกคลุม เชนเหงือก และเยื่อบุผนังปากดานในสวน
วิธีที่สองโดยผานระบบทางเดินอาหาร คือการกินอาหารหรือน้ําที่มีสารพวกนี้ปนเปอนอยู สัตว
เหลานี้จะสะสมสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชไวในสวนที่เปนไขมันสวนใหญทั้งไขมันกลามเนื้อ
และไขมันชองทองรวมทั้งอวัยวะสืบพันธุ และยังสามารถถายทอดสารเหลานี้ไปยังรุนลูกไดดวย
(ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ, 2542) กลไกการทํางานของสัตวน้ําเมื่อไดรับสารพิษมีดังนี้
ขบวนการดูดซึมสารกลุมออรกาโนคลอรีนในสัตวน้ํา เมื่อสัตวน้ําไดรับสารเขาสู
รางกาย สวนใหญจะถูกดูดซึมที่ลําไสเล็กและถูกสงไปที่ตับจากนั้นเมื่อผานขบวนการเผาผลาญแลว
จะผานจากตับไปเก็บที่ถุงน้ําดี ซึ่งมีทอไปเปดออกที่ลําไสเล็กตอนบน แลวเคลื่อนตอไปและถูกขับ
ออกนอกรางกายพรอมอุจจาระและที่ลาํ ไสเล็กนี้บางสวน อาจถูกดูดกลับเขาสูเสนเลือดได สารที่อยู
ในเลือดอาจจะถูกขับออกมากับปสสาวะไดโดยผานทางไตและที่ขดเลือดโกลเมอรูลัส (glomerulus)
(สิริวัฒน วงษสิริ, 2523)
ขบวนการกําจัดออกของสารกลุมออรกาโนคลอรีนในสัตวน้ํา
อัตราการกําจัดสารกลุมออรกาโนคลอรีนในสัตวน้ําจะขึ้นอยูกับความสามารถใน
การละน้ําของสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ละลายไดดีในน้ําแตละลายไดนอยในไขมันจะถูก
กําจัดไดดีกวาสารที่ละลายไดนอยในน้ําแตละลายไดดีในไขมัน นอกจากนี้ขบวนการกําจัดออกจะ
ไดผดดียิ่งขึ้น ถางดการใหอาหารสัตวน้ํา (Braunbeck et al, 1993)
ขบวนการสะสมของสารกลุมออรกาโนคลอรีนในสัตวน้ํา ภายหลังจากสัตวน้ํา
ไดรับสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน กลไกการทํางานของรางกายจะเปนไป
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ตามธรรมชาติ โดยเกิดขบวนการดูดซึม และกําจัดออก บางสวนที่กําจัดออกไมไดก็จะสะสมตาม
อวัยวะตาง ๆ ภายในรางกาย (Braunbeck et al, 1993)
2.5.2 ความเปนพิษของสารกลุมออรกาโนคลอรีนตอปลา สารออรกาโนคลอรีนจะ
มีความเปนพิษตอแมลง สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก และปลาเทากันหมายความวาถาสัตวไดรับสารเคมี
ในความเขมขนเทากันโดยน้ําหนัก เชน มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัว สารกลุมนี้จะทําใหเกิด
พิษมากนอยตอสัตวชนิดนั้นๆเทากัน แตเนื่องจากปลาอาศัยอยูในน้ําตองสัมผัสกับสารปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชตลอดเวลาจึงทําใหความเปนพิษสูงขึ้นกวาสัตวชนิดอื่นๆ (Braunbeck et al, 1993)
2.5.3 การสะสมสารกลุมออรกาโนคลอรีนในหวงโซอาหาร เนื่องจากสารปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน มีการคงสภาพอยูไดนานในสิ่งแวดลอมเพราะการสลายตัว
เกิดขึ้นอยางชา ๆ และแมวาสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชมีปริมาณต่ําก็จะสามารถเขาสูรางกายของ
สิ่งมีชีวิต การสะสมของสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชพวกนี้สามารถเพิ่มขึ้นโดยผานทางหวงโซ
อาหาร หรือที่เรียกวาการเพิ่มขยายแบบชีวภาพโดยสารพวกนี้จะถูกสงผานจากระดับของหวงโซ
อาหารหนึ่งไปยังระดับการกินถัดไป ดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยูในระดับชั้นที่สูงกวาจะมีการสะสมของ
สารปองกันและกําจัดศัตรูพืชในรางกายมากกวาสิ่งมีชีวิตที่อยูในระดับชั้นที่ต่ํากวา (Braunbeck et
al, 1993)
2.6 เอนโดซัลแฟน
การศึก ษาครั้ งนี้ ไ ด ใ ชเ อนโดซั ล แฟนเป น ตั ว อย า งของสารกลุ มออร กาโนคลอรี น ซึ่ง มี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
2.6.1 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ เปนผลึกสีน้ําตาล มีกลิ่นของซัลเฟอรไดออกไซด
(SO2) เอนโดซัลแฟนเทคนิคคอลเกรดประกอบดวย สเตอริโอไอโซเมอร 2 ชนิดคือ แอลฟา-เอน
โดซัลแฟน และเบตา-แอนโดซัลแฟน ประมาณรอยละ 70 และ 30 ตามลําดับ เอนโดซัลแฟน
ละลายน้ําไดนอยมาก แตละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
เอนโดซัลแฟน ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 ไอโซเมอรของเอนโดซัลแฟน
เอนโดซัลแฟนออกฤทธิ์กําจัดแมลงโดยการสัมผัสและโดยการกิน ใชกําจัดแมลงสําหรับ
พื ช กิ น ผล เช น มะเขื อ เทศ ผั ก ธัญ พื ช ชา และพื ช ที่ ไ ม ไ ด ใ ช เ ป น อาหาร เช น ยาสู บ ฝ า ย
นอกจากนี้ยังใชกําจัดเพลี้ย และรักษาเนื้อไม เอนโดซัลแฟนสามารถเขาสูสิ่งแวดลอมไดหลายทาง
เชนขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษา และการขนสง นอกจากนั้นการใชงาน ยังเปนวิธีหลักที่เอน
โดซัลแฟนเขาสูสิ่งแวดลอม เนื่องจากเอนโดซัลแฟนที่ใชในการเกษตรสวนใหญใชโดยวิธีฉีดพน
และโปรยจากเครื่องบิน จึงทําใหเอนโดซัลแฟนฟุงกระจายในอากาศและถูกพัดพาไปยังบริเวณอื่น
ไดโดยลม และสุดทายคือการจัดการกากของเสียที่ไมถูกวิธี เชนการลางภาชนะบรรจุผลิตภัณฑเอน
โดซัลแฟนในแหลงน้ํา การฝงกลบภาชนะบรรจุที่ยังมีเอนโดซัลแฟนเหลืออยูโดยไมทําลายพิษ
กอน ทําใหเอนโดซัลแฟนอาจปนเปอนในดินและน้ําใตดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
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ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเอนโดซัลแฟน (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
จุดหลอมเหลว (oC)
endosulfan

106

α- endosulfan

108 – 110

β- endosulfan

208 – 210

ความถวงจําเพาะ (200C)

1.745

การละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร; 200C)
น้ํา α - endosulfan

0.53 (250C)

β - endosulfan

0.28 (250C)

เอทธานอล

65

โทลูอีน

200

ไคคลอโรมีเทน

200

เอทธิล อะซีเตด

200

เฮกเซน

24

ความดันไอ (มิลลิเมตรปรอท, 200C)
n-octanol-water partition coefficient, Kow

6.2 x 10-6
3.83

Log Kow (α – endosulfan)
Henry’s law constant
(บรรยากาศ x ลูกบาศกเมตร/โมล)

6.6 x 105
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การแตกสลายของเอนโดซัลแฟนในอากาศเปนปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล อัล
คอกซิล และเพอรอกซิล ทั้งนี้ปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ ไฮดรอกซิลมีความสําคัญที่สุด คาครึ่งชีวิต
ของเอนโดซัลแฟนในน้ําผิวดิน น้ําใตดิน และดิน คํานวณจากปฏิกิริยาการแตกสลายดวยน้ําของ
แอลฟา และเบตา-แอนโดซัลแฟนที่ pH 7 และ pH 9 คาครึ่งชีวิตของเอนโดซัลแฟน แสดงใน
ตารางที่ 2.2
ตารางที่2.2 คาครึ่งชีวิตของเอนโดซัลแฟนในสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
สิ่งแวดลอม
อากาศ

คาครึ่งชีวิต

คําอธิบาย

2.5 ชั่วโมง – 24.8 ชั่วโมง คาครึ่งชีวิตของเอนโดซัลแฟนในอากาศคํานวณจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยแสง(photooxidaton) ของ
สารประกอบ oxygenated endosulfan

น้ําผิวดิน

4.5 ชั่วโมง – 218 ชั่วโมง
(9.1 วัน)

คาครึ่งชีวิตของเอนโดซัลแฟนในน้ําผิวดินคํานวณ
จากปฏิ กิ ริ ย าการแตกสลายด ว ยน้ํ า ของ α

–

endosulfan และ β – endosulfan ที่ pH 7 (4.5
ชั่วโมง) และที่ pH 9 (218 ชั่วโมง) ที่ 25°C

น้ําใตดนิ

4.5 ชั่วโมง – 218 ชั่วโมง
(9.1 วัน)

คาครึ่งชีวิตของ endosulfan ในน้ําใตดินคํานวณจาก
ปฏิกิริยาการแตกสลายดวยน้ําของ α – endosulfan
และ β – endosulfan ที่ pH 7 (4.5 ชั่วโมง) และที่
ที่ pH 9 (218 ชั่วโมง) ที่ 25°C

ดิน

4.5 ชั่วโมง – 218 ชั่วโมง ค า ครึ่ ง ชี วิ ต ของ endosulfan ในดิ น คํ า นวณจาก
(9.1 วัน)

ปฏิกิริยาการแตกสลายดวยน้ําของ α – endosulfan
และ β – endosulfan ที่ pH 7 (4.5 ชั่วโมง) และที่
ที่ pH 9 (218 ชั่วโมง) ที่ 25°C

15

ปรีชา ฉัตรสันติประภา และพูลสุข หฤทัยธนาสันติ (2543) ไดรายงานการตกคางของ
เอนโดซัลแฟนในแมน้ําสายหลักของประเทศไทย ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ปริมาณเอนโดซัลแฟนที่พบในแมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีนและแมน้ําบางปะกง
(ปรีชา ฉัตรสันติประภา และพูลสุข หฤทัยธนาสันติ, 2543)
คาเฉลี่ยของ เอนโดซัลแฟน (ไมโครกรัม/ลิตร)
แมน้ํา

มิถุนายน สิงหาคม

ตุลาคม

ธันวาคม กุมภาพันธ

2542

2542

2542

2542

2543

- ในแมน้ํา

0.16

0.19

0.09

0.10

0.007

- ในคลองที่ไหลลงสูแมน้ํา

0.17

0.22

0.13

0.13

0.09

- จุดที่คลองไหลลงสูแมน้ํา

0.16

0.18

0.12

0.12

0.07

- ในแมน้ํา

0.21

0.23

0.38

0.13

0.09

- ในคลองที่ไหลลงสูแมน้ํา

0.19

0.13

0.29

0.16

0.12

- จุดที่คลองไหลลงสูแมน้ํา

0.30

0.20

0.40

0.26

0.10

- ในแมน้ํา

0.03

0.02

0.04

0.03

0.02

- ในคลองที่ไหลลงสูแมน้ํา

0.14

0.04

0.14

0.03

0.05

- จุดที่คลองไหลลงสูแมน้ํา

0.06

0.02

0.04

0.03

0.03

แมน้ําเจาพระยา

แมน้ําทาจีน

แมน้ําบางปะกง
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2.6.2 ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอม
การยอยสลายโดยชีวภาพและการเปลี่ยนรูปโดยชีวภาพ เอนโดซัลแฟนในดินถูก
ยอยสลายโดยชีวภาพในสภาวะที่มีออกซิเจนได เอนโดซัลแฟนซัลเฟตเปนเมทตาโบไลทหลัก เอนโดซัลแฟนในดินยังถูกยอยสลายโดยชีวภาพในสภาวะที่ไมมีออกซิเจนไดและเมทตาโบไลทหลัก
ยังคงเปน เอนโดซัลแฟนซัลเฟตแตอัตราการยอยสลายชามาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
การยอยสลายโดยแสง ในสภาวะที่ปราศจากน้ํา ทั้งแอลฟาและเบตาเอนโดซัลแฟนมีความคงตัวตอการยอยสลายโดยแสง ในสภาวะที่มีความชื้นหรือน้ําเอนโดซัลแฟนถูกยอย
สลายโดยแสงไดเอนโดซัลแฟนไดออลและกาซซัลเฟอรไดออกไซด (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
การแตกสลายดวยน้ํา ในสภาวะที่มีความชื้นหรือน้ํา เอนโดซัลแฟนถูกออกซิไดส
โดยออกซิเจนได เอนโดซัลแฟนซัลเฟตแลวจึงเกิดปฏิกิริยาการแตกสลายดวยน้ําไดเอนโดซัลแฟนไดออลและกาซ ซัลเฟอรไดออกไซด (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
การรวมตัว เอนโดซัลแฟนรวมตัวกับดินไดดีจนถึงดีมากขึ้นอยูกับชนิดของดิน
เบตา-เอนโดซัลแฟนรวมตัวกับดินไดดีกวา แอลฟา-เอนโดซัลแฟนสัมประสิทธิ์การรวมตัวของ
แอลฟา และ เบตา-เอนโดซัลแฟนในตะกอนดินจากมหาสมุทร มีคาเทากับ 3,981 และ 19,953
ตามลําดับ แสดงวาเอนโดซัลแฟนในดินสามารถเคลื่อนยายสูน้ําใตดินไดนอยมาก (กรมควบคุม
มลพิษ, 2547)
การกลายเปนไอ เอนโดซัลแฟนมีคา Henry’s law constant เทากับ 6.6 x 10-5
บรรยากาศ x ลูกบาศกเมตร/โมล แสดงใหเห็นวาเอนโดซัลแฟน ที่ปนเปอนในแหลงน้ําสามารถ
ระเหยกลายเปน ไอได ค อ นข า งดี โดยเฉพาะถ า แหลง น้ํา มีก ารไหลของน้ํา และมีล มพัด (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2547)
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เอนโดซัลแฟนในสิ่งแวดลอมถูกออกซิไดซโดย
ออกซิเจนในสภาวะที่มีความชื้นไดเอนโดซัลแฟนซัลเฟต แลวจึงเกิดปฏิกิริยาการแตกสลายดวยน้ํา
ได เอนโดซัลแฟนไดออลและกาซซัลเฟอรไดออกไซด ดังรูปที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 การยอยสลายของเอนโดซัลแฟนในน้ําและดิน (GFEA, 2004)
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2.6.3 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในสิ่งมีชวี ิต
การดูดซึม เอนโดซัลแฟนถูกดูดซึมไดดีจากระบบทางเดินอาหาร ซึ่งสามารถ
แสดงใหเห็นไดจากขอมูลกรณีศึกษาในมนุษยซึ่งไดรับเอนโดซัลแฟนโดยการกิน ผูปวยแสดง
อาการพิษเฉียบพลันภายใน 30 นาทีหลังไดรับสาร (Ellenhorn et al., 1997 อางถึงในกรมควบคุม
มลพิษ, 2547)
การแพรกระจาย เอนโดซัลแฟนสามารถแพรกระจายไปยังอวัยวะตาง ๆ ไดที่
สําคัญคือ ตับ และไต มีรายงานการแพรกระจายของเอนโดซัลแฟนในผูปวยที่ไดรับเอนโดซัล
แฟนโดยการกินและเสียชีวิต 6 ชั่วโมงภายหลังไดรับสาร จากการตรวจวิเคราะหพบปริมาณ
แอลฟา และ เบตา-เอนโดซัลแฟนสูงสุดในตับ รองลงมาคือไต ปสสาวะ และเลือด นอกจากนี้ยัง
พบวาเอนโดซัลแฟนสามารถแพรกระจายในสวนตาง ๆ ของสมองได (Demeter et al., 1977 อางถึง
ในกรมควบคุมมลพิษ, 2547)
การสะสมในรางกาย เอนโดซัลแฟนสะสมในสวนตาง ๆ ของสมองไดเปนอยางดี
เพราะเปนสารที่ละลายไดดีในไขมัน หนู rat

ไดรับเอนโดซัลแฟน(สารผสมของ แอลฟา

และเบตา– เอนโดซัลแฟน อัตราสวน 2 : 1) ทางปากปริมาณ 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
เปนเวลา 15 วัน และถูกกําจัดในวันที่ 16 พบวา แอลฟา-เอนโดซัลแฟน แพรกระจายในสวนตาง
ๆ ของสมองไดดีกวา เบตา-แอนโดซัลแฟน ปริมาณ แอลฟา-เอนโดซัลแฟน ที่พบใน cerebrum
cerebellum และสวนอื่น ๆ ของสมองเทากับ 3.76, 2.04
ตามลําดับ สําหรับ เบตา-เอนโดซัลแฟน

และ 2.66 มิลลิกรัม/กิโลกรัมสมอง

พบเฉพาะใน cerebrum และ cerebellum เทานั้น

ปริมาณที่พบเทากับ 0.06 และ 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัมสมอง และเมื่อเพิ่มปริมาณการไดรับเอน
โดซัลแฟนสูงขึ้นเปน 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว สัดสวนของไอโซเมอรทั้ง 2 ที่พบในสวน
ตาง ๆ ของสมองยังคงเปนเชนเดียวกัน (Gupta, 1978 อางถึงในกรมควบคุมมลพิษ, 2547)
เมทตาโบลิซึม จากการศึกษาในหนู rat และหนู mouse พบวาเอนโดซัลแฟนถูก
เมทตาโบไลซโดยเอนไซมไซโตโครม P-450 ไดเมทตาโบไลทหลักคือเอนโดซัลแฟนซัลเฟต เอน
โดซัลแฟนไดออล, เอนโดซัลแฟนไฮดรอกซีอีเทอร และเอนโดซัลแฟนแลกโตน ดังรูปที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 การยอยสลายของเอนโดซัลแฟนไปสูอนุพันธุรูปตางๆในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Syed, and
Chetana, 1993)
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2.6.4 การศึกษาความเปนพิษเฉพาะดาน
ปฏิกิริยาทางชีวเคมี เอนโดซัลแฟนสามารถกระตุนเอนไซม cytochrome P – 450
จากการศึกษาในหนูแรทเพศเมียไดรับ endosulfan ทางปากปริมาณ 1.0, 2.5 และ 5.0 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน เปนเวลา 7 – 15 วัน พบวาเอนไซม cytochrome P – 450 ในตับ 2 ชนิด
คือ aniline hydroxylase และ aminopyrine demethylase เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหเอนไซม
aminotransferase เพิ่มขึ้นอีกดวย (Agarwal et al., 1978 อางถึงในกรมควบคุมมลพิษ, 2547) การ
ไดรับเอนโดซัลแฟนในปริมาณสูงทําใหปริมาณกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้นดวย หนูแรทเพศผูไดรับ
เอนโดซัลแฟนทางปากปริมาณ 0.625, 5.0 และ 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว 6 วัน/สัปดาห
เปนเวลา 7 สัปดาห พบวาหนูที่ไดรับเอนโดซัลแฟน 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว มีปริมาณ
กลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น (Garg et al., 1980 อางถึงในกรมควบคุมมลพิษ, 2547)
การเปนสารเกิดการกลายพันธุ เอนโดซัลแฟนไมเปนสารกอเกิดการกลายพันธุ ใน
การทดลองที่ใชแบคทีเรีย Escherichia coli และ Salmonella typhimurium (Fahrig, 1974;
Moriya et al., 1983 อางถึงในกรมควบคุมมลพิษ, 2547) และการศึกษาในสัตวทดลอง (Dikshith
and Datta, 1978 อางถึงในกรมควบคุมมลพิษ, 2547) รายงานการศึกษาในหนูแรทเพศผูไดรับเอน
โดซัลแฟนทางปากปริมาณ 11, 22, 36 และ 55 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว เปนเวลา 5 วัน
แลวจึงตรวจสอบโดยวิเคราะหเซลลไขกระดูก และเซลลตนกําเนิดตัวอสุจิ ปรากฏวาไมพบความ
ผิดปกติทางโครโมโซมและการแตกหักของเสนโครมาติดในเซลลทั้ง 2 ชนิด
การเสริมพิษและการตอตานพิษ สภาวะการขาดโปรตีนของรางกายทําใหพิษ
เฉียบพลันของเอนโดซัลแฟนเพิ่มขึ้น Boyd (1972: อางถึงในกรมควบคุมมลพิษ, 2547) รายงานคา
LD50

โดยการใหทางปากของเอนโดซัลแฟนซึ่งละลายในน้ํามันเมล็ดฝาย ในหนูแรทเพศผู ซึ่ง

ไดรับอาหารที่มี โปรตีนปกติ มี คาเทากับ 121 มิลลิกรัม/กิโลกรั มน้ําหนัก ตัว แตมีคาเพียง 5
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ในหนูที่ไดรับอาหารที่ขาดโปรตีน การขาดโปรตีนทําใหรางกาย
ขาดเอนไซมชนิดตาง ๆ รวมทั้งเอนไซมที่จําเปนตอการทําลายพิษของเอนโดซัลแฟนจึงทําใหความ
เปนพิษของเอนโดซัลแฟนเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไดรับอาหารที่มีโปรตีนปกติ

21

ความเปนพิษตอระบบประสาท เอนโดซัลแฟนในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสวนใหญมี
พิษเฉียบพลันตอระบบประสาท อาการที่สําคัญคือ ปวดศีรษะ กระวนกระวายใจ กลามเนื้อเกร็ง
สั่น หายใจลําบาก หมดสติ และชัก (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
ผลตอการพัฒนาของตัวออน เอนโดซัลแฟนมีผลตอการพัฒนาโครงกระดูกของ
ตัวออน Gupta (1978: อางถึงในกรมควบคุมมลพิษ, 2547) ศึกษาในหนูแรทเพศเมียไดรับเอน
โดซัลแฟน ปริมาณ 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน ระหวางวันที่ 6 – 14 ของการตั้งทอง
พบวาการพัฒนาโครงกระดูกของตัวออนผิดปกติและตัวออนบางตัวตายในทอง
ความผิดปกติที่เกิดในทารก
จากการศึกษาของ Gupta (1978: อางถึงในกรมควบคุมมลพิษ, 2547) ซึ่งรายงาน
วาเอนโดซัลแฟนทําใหการพัฒนาโครงกระดูกของตัวออนของหนูแรทผิดปกติ อาจพิจารณาไดวา
เอนโดซัลแฟนสามารถทําใหเกิดความผิดปกติในทารกได
พฤติกรรม
เอนโดซั ล แฟนมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ที่ ไ ด รั บ สารเป น เวลานาน จาก
รายงานกรณีศึกษาของคนงาน 3 คนที่ทําหนาที่บรรจุเอนโดซัลแฟนใสถุง ซึ่งโดยปกติไมไดสวม
ชุดและหนากากปองกันสารเคมีขณะปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานได 3 สัปดาห 1 เดือน และ 18
เดือน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ กระสับกระสาย หงุดหงิด งุนงงสับสน สวนอาการอื่น
ๆ ที่พบคือ ปวดศีรษะ อาการรูสึกหมุน และชักเกร็ง
2.6.5 ผลตอสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม
สิ่งมีชีวิตในน้ํา เอนโดซัลแฟนมีความเปนพิษเฉียบพลันในสัตวน้ําสูงมาก มีคา
LC50 อยูในชวงไมโครกรัม/ลิตร ปลา catfish (Mystusvittatus sp.) มีความไวตอเอนโดซัลแฟนมาก
ที่สุด มีคา LC50 เพียง 0.06 ไมโครกรัม/ลิตร กุง (Crangon septemspinosa) มีความไวตอเอน
โดซัลแฟนมากเชนกันคือ มีคา LC50 เทากับ 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร LC50 ของเอนโดซัลแฟนใน
สัตวน้ําแสดงในตารางที่ 2.5 (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
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สิ่งมีชีวิตบนบก เอนโดซัลแฟนมีความเปนพิษเฉียบพลันในสัตวปกระดับปาน
กลาง อาการพิษเฉียบพลันของเอนโดซัลแฟนที่พบในสัตวปก คือ การเคลื่อนไหวอยางเชื่องชา
หายใจลําบาก กระตุก สั่น เดินโซเซ และลมลง ในเปดอาการจะปรากฏภายใน 10 นาทีหลัง
ไดรับสารและตายภายใน 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง สําหรับนกยูงอาการจะปรากฏภายใน 1 ชั่วโมง
หลังไดรับสาร และตายภายใน 2 ถึง 4 วัน สัตวที่ไมตายจะหายจากอาการเปนพิษภายใน 1 เดือน
LC50 ของเอนโดซัลแฟนในสัตวปกแสดงในตารางที่ 2.4 (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)

ตารางที่ 2.4 LC50 ของเอนโดซัลแฟนในสัตวปก(กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
สปชีส
เปด mallard
(Anas platyrhynchos)
นกยูง pheasant
(Phasianus colchicus)

เพศ

อายุ (เดือน)

LC50 (มิลลิกรัม/
กิโลกรัมน้ําหนักตัว

ผู

3–4
12

33
45

เมีย
ผู

12
3–4

31.2
80 – 160

เมีย

3–4
12

190
< 320
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ตารางที่ 2.5 LC50 ของเอนโดซัลแฟนในสัตวน้ํา(กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
สปชีส

ระยะเวลาการทดลอง

LC50

(ชั่วโมง)
96

(ไมโครกรัม/ลิตร)
52.9

96

0.2 – 6.9

96

14

96

1.5

96

1.5

96

0.06 – 3.5

96

1.9

ปลา catfish
(Heteropneusters fossilis.)

96

11

ปลา catfish
(Ophiocephalus punctats.)

96
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ปลา carp
(Cyprinus carpio.)

48

10

ปลาทอง gold fish
(Carassius auratus.)

24

8

Water flea
(Daphnia magna)
กุง
(Crangon septemspinosa)
ปลา rainbow trout
(Salmo gairdnen)
ปลา fathead minnow
(Pimephales promelas)
ปลา channel catfish
(Ictalurus punctatus)
ปลา catfish
(Mystusvittatus sp.)
ปลา catfish
(Mystusvittatus sp.)
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2.7 ปลาที่ทําการศึกษา
2.7.1 ปลากระดี่หมอ
ปลากระดี่หมอมีลําตัวคอนขางยาว แบนขาง ปากเล็กยืดหดได ฟนบนขากรรไกรมีขนาด
เล็ก มีฟนบนกระดูก palatine และกระดูก vomer ขอบของกระดูก opercle เรียบ สวนขอบของ
กระดูก preopercle เปนหยัก เกล็ดเปนแบบ cycloid เสนขางตัวขาดตอน จุดเริ่มตนของครีบหลังอยู
หลังฐานของครีบหู ครีบหลังสั้นกวาครีบกน ครีบทองมีกานครีบแข็งเสื่อม กานครีบออนอันแรก
ของครีบทองยื่นยาวเปน filament อาศัยอยูในแหลงน้ํานิ่ง หนอง บึง แมน้ํา และแหลงน้ําอื่นๆ เปน
ปลาที่มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมมาก ปลากระดี่หมอเปนปลาน้ําจืดที่
อาศัยอยูตามแหลงน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะตามที่ราบลุมทุกประเภทที่มีพืชไมน้ําขึ้นประปราย มี
การจับไดดวยเครื่องมือพื้นเมืองแทบทุกอยาง จึงนับวาเปนปลาที่รูจักกันดีทั้งชาวบานและในทาง
วิช าการ ปลาชนิ ด นี้ เ ปน ปลาพื้น เมื องในแถบเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต เช น ประเทศไทย พม า
มาเลเซีย และหมูเกาะซุนดาในเขตอินโดนีเซีย เวียดนามทางใต ในประเทศไทยพบปลาชนิดนี้
กระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ สําหรับภาคกลางและภาคเหนือนั้นพบเปนจํานวนมาก สวน
ภาคอื่นๆพบเปนจํานวนนอย ปลากระดี่หมอนี้สามารถนํามาปรุงเปนอาหารได ทั้งอาหารสดและ
แปรรูป เชน นํามาเรียงเปนวงตากแหง เรียกวา กระดี่วง หรือหมักเกลือเปนปลารา (ชวลิต วิทยานนท, 2547)
ปลากระดี่หมอจัดอยูใ นลําดับอนุกรมวิธานดังนี้
Kingdom

Animalia

Phylum

Chordata
Class

Osteichthyes
Order

Perciformes
Family

Belontiidae
Genus

Trichogaster
Species Trichogaster trichopterus
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ปลากระดี่ห มอมีความแตกต างระหวางเพศที่สังเกตจากลักษณะภายนอกได เชน จุด สี
บริเวณฐานครีบเดี่ยวของปลาเพศผูจะมีสีเขมและเห็นไดชัดกวาปลาเพศเมีย ในปลาเพศผูจะมีครีบ
หลังที่ยาวกวาและปลายครีบคอนขางแหลมกวา และครีบกนมีความยาวมากกวาปลาเพศเมีย
2.7.2 ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียนเปนปลาที่ทนตอการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดี ชอบอยู
รวมกันเปนฝูง ปราดเปรียว วายน้ําเร็ว เมื่อตกใจจะกระโดดไดสูงมาก ปลาตะเพียนขาวมีถิ่นกําเนิด
ในแถบประเทศกลุมอินโดจีน เกาะชวา เกาะสุมาตรา และประเทศไทย สําหรับในประเทศไทยพบ
ไดทั่วทุกภาค อาศัยในหนองบึงและแมน้ํา มีลักษณะลําตัวแบนขาง ยาว รี ขอบหลังโคงยกสูงขึ้น
เกล็ดลําตัวสีขาวเงิน หัวเล็ก ริมฝปากบาง จะงอยปากแหลม มีหนวดสั้นๆ 2 คู ที่ขากรรไกรบนและ
จะงอยปาก สวนหลังสีคล้ําเล็กนอย สวนทองมีสีขาวครีมหรือขาวเงิน ครีบทองและครีบกนสีเหลือง
ปนสมเล็กนอย ครีบหูมีสีจางหรือสีเหลืองออนจางๆ ครีบหลังและครีบหางสีเทาปนเหลือง มีเสน
ขางตัว 1 เสน (กรมประมง, 2538) ลูกปลาตะเพียนขาววัยออนกินสาหรายเซลลเดียวและแพลงตอน
ขนาดเล็ก สวนปลาตะเพียนขาวขนาด 3-5 นิ้ว กินพวกพืชน้ํา เชน แหนเปด สาหรายพุงชะโด ผักบุง
สําหรับปลาตะเพียนขนาดใหญสามารถกินใบพืชบก เชน ใบมันเทศ ใบมันสําปะหลัง หญาขน เปน
ตน พบวาปลาตะเพียนหากินในเวลากลางวันมากกวากลางคืน ปลาเพศผูมีลําตัวยาวเรียว สวนปลา
เพศเมียลําตัวปอมสั้น
ปลาตะเพียนขาวจัดอยูในลําดับอนุกรมวิธานดังนี้
Kingdom

Animalia

Phylum

Chordata
Class

Osteichthyes
Order

Perciformes
Family

Cyprinidae
Genus

Puntius
Species Puntius gonionotus

26

2.8 เนื้อเยื่อปกติของปลา
2.8.1 เหงือก ปลามีเหงือก 4 คู อยูในบริเวณกระพุงแกมแตละขาง เหงือกอันแรกที่อยูหนา
สุ ด จะมี ข นาดใหญ ส ว นเหงื อ กอั น ถั ด ไปจะมี ข นาดเล็ ก ลงตามลํ า ดั บ เหงื อ กแต ล ะอั น จะ
ประกอบดวย gill raker และซี่เหงือก(gill filament) ตั้งอยูตรงขามกันบนสวนของแกนเหงือก(gill
arch) ในบริเวณสวนทายของเหงือกแตละอันจะมีแกนเหงือกที่โคงงอดานบน พบวาบริเวณนี้ของ
เหงือกอันแรกจะมีองคประกอบคลายกระดูกเจริญยื่นออกมาเปนแผนจากสวนของแกนเหงือก และ
มีเยื่อบุผิวประกอบดวย epithelium cells เปนรูปรีเรียงซอนกันหลายชั้น มีทอเลือดขนาดเล็กและ
ตอมเมือกแทรกอยูจํานวนมาก ถัดลงไปเปน ชั้นเนื้อเยื่อเกี่ ยวพัน ซึ่งพบทอเลือดขนาดเล็กและ
เนื้อเยื่อไขมันแทรกอยูทั่วไป นอกจากนี้ยังพบกระดูกออนแทรกอยูในชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันดวย สวน
ของกระดูกออนนี้เมื่อปลามีขนาดโตขึ้นจะมีการสะสมแคลเซียมบริเวณรอบนอกเพื่อเปลี่ยนไปเปน
กระดูกแข็งตอไป(สุปราณี ชินบุตรและคณะ, 2536)
gill racle มีลักษณะเปนปุมเล็กๆภายในมีโครงสรางของกระดูก ลักษณะคลายคลึงกับฟน
(pharyngeal teeth) ที่พบบริเวณคอหอย ฝงตัวอยูในชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึ่งอยูติดกับแกนเหงือก
ดานบนของโครงสรางนี้มีชั้น dermis บางๆปกคลุมอยู และมีชั้นบนสุดเปน epidermis ประกอบดวย
เซลลเยื่อบุผิวรูปรีเรียงซอนกันหลายชั้น พบตอมเมือกแทรกอยูระหวางเซลลเหลานี้จํานวนมาก และ
บางบริเวณพบตุมรับความรูสึกแทรกอยูภายในชั้นนี้ดวย โครงสรางของ gill raker ของปลาจะชวย
บอกถึงนิสัยการกินอาหารได เชน ปลาชอนซึ่งเปนปลากินเนื้อจะมีโครงสรางของ gill raker เปยตุม
เล็กๆและแข็งแรง สวนปลา herring (Clupea harengus) ซึ่งเปนปลากินแพลงกตอนจะมี gill racle
ยาวและอยูติดๆกัน(Gibson, 1988 อางถึงใน สุปราณี ชินบุตรและคณะ, 2536)
ซี่เหงือก (gill filament) ในปลาขนาดเล็กจะมีกระดูกออนค้ําจุนอยูภายใน แตเมื่อปลามี
ขนาดโตขึ้ น จะมี ก ารสะสมแคลเซี ย มบริ เ วณรอบกระดู ก อ อ น ชั้ น เยื่ อ บุ ผิ ว ที่ ป กคลุ ม ซี่ เ หงื อ ก
ประกอบดวยเซลลเยื่อบุผิวรูปแบนเรียงซอนกัน 3-5 ชั้น มี chloride cells(acidophilic cells) แทรก
อยูบริเวณใกลฐานของกิ่งเหงือก(gill lamellae) เซลลมีลักษณะเปนรูปรีมีขนาดใหญกวาเซลล
ขางเคียง chloride cells นี้มีหนาที่เกี่ยวกับ osmoregulation (Groman, 1982 อางถึงใน สุปราณี
ชินบุตรและคณะ, 2536)
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กิ่งเหงือก (gill lamellae) เปนสวนที่แยกออกมาจากซี่เหงือกทั้ง 2 ขาง เยื่อบุที่ปกคลุมเปน
เซลลบุผิวรูปแบนชั้นเดียว อาจพบตอมเมือกขนาดเล็กแทรกอยูภายในชั้นนี้ดวย ภายในกิ่งเหงือก
พบ pillar cells เปนตัวค้ําจุน โดยมีแขนงยื่นยาวออกไปเชื่อมกับ pillar cells อันถัดไป เกิดเปนทอ
เลือดขนาดเล็ก ซึ่งเปนชองที่เม็ดเลือดผานไปแลกเปลี่ยนแกสกับน้ํา
2.8.2 ตับ เปนอวัยวะที่อยูสวนบนสุดของชองทอง มีสีน้ําตาลเหลือง แยกเปนหลายกลีบ
ปลาแตละชนิดมีรูปรางของตับแตกตางกันไป แตละกลีบมีความสั้นยาวตางกัน มีหลอดเลือดจาก
โคนตับไปสูปลายตับทุกกลีบ ตับประกอบดวยเซลลตับและทอน้ําดี เซลลตับมีรูปรางหลายเหลี่ยม
นิวเคลียสกลมอยูกลางเซลล หรืออาจถูกดันไปอยูขอบเซลลถามีไขมันสะสมอยูในเซลลมาก เซลล
ตับเรียงชิดกันไมเห็นเปน lobule เหมือนที่พบในปลา atlantic croaker (Micropogon undulates) และ
สัตวมีกระดูกสันหลังขนาดใหญ พบไซนูซอยดแทรกในเนื้อเยื่อตับ เซลลตับมีหนาที่สําคัญหลาย
ประการคือ เมตาบอลิซึมสารอาหารชนิดตางๆ เพื่อใหไดสารที่เปนสวนประกอบของเนื้อเยื่อ สราง
โปรตีนของพลาสมา ทําลายสิ่งแปลกปลอมทั้งจุลินทรีย และสารพิษ ขับสารพิษและของเสียออก
ทางน้ําดี (สุปราณี ชินบุตรและคณะ, 2536; Takashima and Hibiya, 1995)
2.8.3 ไต อยูทางดานลางของกระดูกสันหลัง แบงออกเปน 2 สวน คือ ไตสวนตน(anterior
kidney) และไตสวนทาย(posterior kidney) ไตสวนตนประกอบดวยเนื้อเยื่อสรางเลือดกระจายอยู
ระหว างทอไต ไตสวนทายประกอบดวย nephron

เปนหนวยทํางานของไต แตละ nephron

ประกอบดวย renal corpuscle และ renal tubule และยังพบเนื้อเยื่อสรางเลือดแทรกอยูระหวางทอไต
ที่ขดไปมา renal corpuscle ประกอบดวย glomerulus เปนกลุมของหลอดเลือดฝอยลอมรอบดวย
เซลลเยื่อบุหลอดเลือดฝอย basal lamina และvisceral epithelium ติดอยูกับผนังดานนอกของ
glomerulus ระหวางชั้นทั้งสองมี Bowman’s space กั้นอยู glomerulus นี้ไดรับเลือดจาก afferent
glomerulus artery โดยมี juxtaglomerular cell อยูที่ผนังของหลอดเลือดแดงที่ติดกับglomerulus เปน
ตัวควบคุมปริมาณการไหลเวียนของเลือด และผลิตเอนไซม rennin ที่จําเปนในการผลิต angiotonin
เพื่อควบคุมความดันเลือดใหปกติ สวน renal tubule เปนทอหนวยไตที่เชื่อมตอระหวาง renal
corpuscle และ collecting duct เปดออกสู opisthonephric duct เปดออกสู ophisthonephric duct
หรือ ureter (สุปราณี ชินบุตรและคณะ, 2536)
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Renal tubule แบงออกเปนสวนๆตามความยาวของทอดังนี้ สวนแรกคือ neck segment เปน
ทอสั้นๆที่ตอจาก renal corpuscle มีเซลลเยื่อบุผิวเปนรูปสี่เหลี่ยมทรงเตี้ยที่มี brush border เปนขน
สั้นๆยื่นเขาไปใน lumen ของทอแตไมเดนชัด มีนิวเคลียสขนาดใหญประมาณครึ่งหนึ่งของเซลล
และพบอยูตรงกลางเซลล ผนังทอบางที่สุดเมื่อเทียบกับสวนอื่น ตอจาก neck segment คือ proximal
convoluted tubule เปนทอขด แบงออกเปน first และ second proximal tubule แตกตางกันตรงที่
เซลลเยื่อบุของ first proximal tubule เปนรูปสี่เหลี่ยมทรงเตี้ย มีนิวเคลียสกลมอยูกลางเซลล มี
brush border นอยและขนาดของ lumen เล็กกวา สวน second proximal tubule มีเซลลเยื่อบุเปนรูป
สี่เหลี่ยมทรงเตี้ยแตสูงกวา neck segment ไซโทพลาสซึมติดสีชมพูเขมกวาสวนอื่นเมื่อยอมดวยสี
Hematoxylin&Eosin (H&E) นิวเคลียสกลมอยูกลางเซลลหรืออยูบริเวณฐานเซลล ไมมี brush
border สําหรับ distal tubule มีหนาที่ดูดซึมเกลือโซเดียมและโปตัสเซียมเก็บไวในรางกาย แลวขับ
แอมโมเนียออกจากรางกาย collecting duct เปนสวนทายสุดของทอหนวยไต มีเซลลเยื่อบุเปนรูป
สี่เ หลี่ ย มทรงสู ง ขนาดเล็ ก กลุ ม เซลลถู ก ล อ มรอบด ว ยเนื้อ เยื่ อ ประสานเห็ น ได ชั ด เจน(สุ ป ราณี
ชินบุตร และคณะ, 2536)
ไตทําหนาที่รักษาสภาพสมดุลอิออนในรางกาย มีความสําคัญมากในปลาน้ําจืด โดยไตขับ
น้ําสวนเกินในเลือดและขับถายสารพิษออกจากรางกาย สารพิษที่อยูในรูปละลายน้ําไดจะถูกขับ
ออกมาพร อ มกั บ ป ส สาวะ หรื อ อาจถู ก ดู ด ซึ ม กลั บ เข า สู ก ระแสเลื อ ดโดยท อ ไตส ว นต า งๆ
กระบวนการดูด ซึมเกิดไดมากหรือนอยขึ้ น อยู กับความสามารถในการละลายตัว ในไขมั นของ
สารพิษนั้น (ชัยวัฒน ตอสกุลแกวและคณะ, 2535: Takashima and Hibiya, 1995)
2.9 กลไกการบาดเจ็บของเซลล
การบาดเจ็บของเซลลเกิดไดจากหลายสาเหตุ สาเหตุที่สําคัญคืออวัยวะขาดเลือด เกิดจาก
การอุดตันของหลอดเลือดหรือหลอดเลือดถูกทําลาย เมื่อเลือดไปเลี้ยงอวัยวะลดลง เซลลบริเวณนั้น
เกิดภาวะขาดอาหารและออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจนทําใหเซลลตองใชกระบวนการ เมตาบอลิ
ซึมแบบไมใชออกซิเจน เซลลสราง ATP ไมเพียงพอทําใหเซลลไมสามารถขนสงสารแบบใช
พลังงานได เกิดการสะสมโซเดียมในเซลลทําใหน้ําและอิออนเขาสูเซลลไดอยางไมจํากัด การขาด
พลังงานจึงมีผลทําใหเซลลเกิดการบาดเจ็บ ในภาวะขาดออกซิเจน เซลลอาจกลับเขาสูภาวะปกติได
ถาไดรับออกซิเจนอีกครั้ง แตถาเกิดความเสียหายในระดับออรแกเนล จนกระทั่งเซลลไมสามารถ
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กลับสูภาวะปกติได จะนําไปสูการตายของเซลล การบาดเจ็บยังเกิดจากอนุมูลอิสระไปทําลายเยื่อ
หุมเซลล และเยื่อหุมออรแกเนล โดยอนุมูลอิสระจับกับไขมันเกิดกระบวนการ lipid peroxidation
ทําใหสูญเสียสมบัติการเปนเยื่อเลือกผาน เซลลไมสามารถกลับสูภาวะปกติไดและตาย อนุมูลอิสระ
ยังสามารถจับกับสารชีวโมเลกุลขนาดใหญในเซลลคือ โปรตีน คารโบไฮเดรต DNA และ RNA
รวมทั้งแรธาตุตางๆไดอยางดีเพื่อใหอยูในสภาพเสถียร ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีภายใน
เซลล มีผลทําใหเซลลเกิดอันตราย นําไปสูภาวะเซลลตายได (Cotran et al., 2006)
2.10 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในระบบตางๆนั้น เกิดขึ้นจากการตอบสนอง
ของรางกายเมื่อไดรับสิ่งแปลกปลอม เชน เชื้อโรคและสารพิษ การตอบสนองเกิดจากหนวยที่เล็ก
ที่ สุ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต คื อ เซลล การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ เซลล นี้ เ มื่ อ มี ม ากขึ้ น จะนํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงในระดับเนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตางๆของรางกายตามมา เมื่อเซลลไดรับอันตรายจะ
มีการตอบสนอง ดังตอไปนี้ (Cotran et al., 2006; Roberts, 1978)
การปรับตัวระดับเซลล การปรับตัวระดับเซลลอาจทําใหเซลลกลับเขาสูภาวะปกติได หรือ
ถาไมสามารถกลับสูภาวะปกติไ ดก็ เกิดเซลล ตายในที่สุด การปรับตัวของเซลลมีไ ดหลายแบบ
ดังตอไปนี้
การฝอลีบ คือ ภาวะที่เซลลหรือออรแกเนลตางๆมีขนาดเล็กลงรวมถึงอวัยวะมี
ขนาดเล็กลงดวย ขอบเขตของเซลลไมชัดเจน ไซโทพลาสซึมยอมติดสี eosin ลดลง ไมพบการเก็บ
สะสมสารภายในเซลล นิวเครียสและนิวคลีโอลัสมักมีขนาดเล็กและติดสีเขม
การเพิ่มขนาดของเซลล คือ ภาวะที่เซลลมีขนาดใหญขึ้น โดยไมเพิ่มจํานวนเซลล
เนื่องจากเซลลมีการสะสมสารชีวโมเลกุล เชน โปรตีน กรดนิวคลีอิก คารโบไฮเดตร และ ไขมัน
เปนตน รวมทั้งการเพิ่มจํานวนออรแกเนลตางๆภายในเซลล โดยที่รูปรางลักษณะของเซลลยังคง
คลายกับเซลลปกติเพียงแตมีขนาดใหญขึ้น
การเพิ่มจํานวนเซลล คือ ภาวะที่เซลลชนิดเดียวกันนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้น เปนผลให
อวัยวะมีขนาดใหญกวาปกติ เกิดจากเซลลไดรับการกระตุนใหแบงเซลลตลอดเวลา เซลลที่เพิ่ม
ขึ้นมาใหมนี้ทําหนาที่คลายกับเซลลปกติมาก
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การเสื่อมของเซลล เปนการตอบสนองของเซลลเมื่อไดรับอันตรายหรือเกิดการบาดเจ็บ มี
การเปลี่ยนแปลงไดหลายแบบไดแก
hydropic degeneration คือการเสื่อมของเซลลเนื่องจากเซลลสะสมน้ําไวภายใน
ไซโทพลาสซึมอยางตอเนื่องจนทําใหเซลลขยายขนาดใหญขึ้น น้ําที่เขามาภายในเซลลนี้สามารถเขา
ไปในออรแกเนลได ซึ่งถาเอนโดพลาสมิกเรทิคูลัมมีการสะสมน้ําดวย ก็อาจทําใหหลุดขาดออกเปน
ชิ้นๆได
vascuolar degeneration คือ การเสื่อมของเซลลเนื่องจากเกิดแวคิวโอลขิ้นภายใน
ไซโทพลาสซึม ในแวคิวโอนี้บรรจุสารใดก็ได ลักษณะทางกลองจุลทรรศน คือ เห็นมีชองวาง
เกิดขึ้นในไซโทพลาสซึม การใชคําวา vascuolar degeneration เพราะเปนการไมระบุชนิดของสารที่
อยูในแวคิวโอล ซึ่งสวนใหญพบวาเปนไขมันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซึมของเซลล
hyaline degeneration คือ การเสื่อมของเซลลที่มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
เซลลเยื่อบุผิวของ proximal tubule มีความบกพรองในการดูดซึมสารโมเลกุลใหญกลับโดยเฉพาะ
โปรตีน จึงมีโปรตีนสะสมเพิ่มขึ้นในไซโทพลาสซึม ทําใหมองเห็นเปนตะกอน หรือเม็ดสีชมพู
ขนาดแตกตางกัน
fatty degeneration คือการเสื่อมของเซลลที่เกิดจากการสะสมไขมันไวภายใน
เซลล การสะสมไขมันนี้เกิดขึ้นไดกับเซลลหลายชนิด แตสวนใหญพบที่เซลลตับเนื่องจากทําหนาที่
เมตาบอลิซึมไขมันโดยตรง กรดไขมันจากหลอดเลือดถูกนําเขาสูเซลลตับเพื่อสรางเปนไตรกลีเซอร
ไรด แลวสงออกไปนอกเซลล ถาไมสามารถสงไขมันออกไปนอกเซลลได ก็เก็บสะสมไวในเซลล
เมื่อมีปริมาณมากก็จะเบียดออรแกเนลตางๆจนไมสามารถทํางานได ในที่สุดเซลลตับอาจตายได
การตายของเซลลแบบเนโครซิส การตายของเซลลเกิดจากเอนไซมหลายชนิด
ภายในเซลล ยอ ยโปรตีน กรดนิ ว คลี อิก รวมทั้ ง ออร แ กเนลภายในเซลล จ นกลายเป น เศษเล็ ก ๆ
จําแนกการตายของเซลลจากการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสไดเปน 3 แบบคือ แบบที่ 1 โครมาติน
ติดสีน้ําเงินของ hematoxylin นอยลง เกิดจากการยอยโดยเอนไซม DNAase เรียกลักษณะแบบนี้วา
karyolysis แบบที่ 2 โครมาตินหดตัวแนนทําใหติดสีน้ําเงินของ hematoxylin เขมขึ้น เกิดจาก DNA
มีการหดตัวแนนเปนกอน เรียกลักษณะนี้วา pyknosis แบบสุดทายเกิดจากโครมาตินที่หดตัวแนน
เปนกอนแตกออกเปนชิ้นๆเรียกวา karyorrhexis ตอมาไมพบนิวเคลียสภายในเซลล และในที่สุดเยื่อ
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หุมเซลลแตกออกจนไมเห็นโครงสรางเดิม เซลลที่ตายจะถูกยอยสลายเปนของเหลวและดูดซึมเขาสู
กระแสเลือดและน้ําเหลือง ตัวอยางการตายของเซลลแบงตามลักษณะโครงสรางไดดังนี้
coagulative necrosis เปนรูปแบบการตายของเซลลเบื้องตน โดยที่เมื่อเซลลตาย
โปรตีนตางๆจะแปรสภาพและตกตะกอน ถาไมมีเอนไซม hydrolase ออกมายอย เนื้อเยื่อตายจะคง
รูปอยูจนกวาจะมี macrophages มาเก็บกิน ความจริงเอนไซมตางๆก็เปนโปรตีนจึงตกตะกอน และ
ไมสามารถทําหนาที่ได การที่เนื้อเยื่อตายถูกยอยสลายจึงมักเกิดจาก hydrolase จํานวนมากที่หลั่ง
จากเซลล
liquefactive necrosis เปนลักษณะของเนื้อเยื่อตายที่มีการยอยสลายเกิดขึ้น
เนื้อเยื่อจึงดูเละ ไมมีเคาโครงของเนื้อเยื่อเดิมที่จะบอกไดวาเปนอวัยวะใด การตายที่ใหรูปแบบนี้
เนื่องจากมี hydrolase ทําการยอยสลายเนื้อเยื่อ
caseous necrosis เปนการตายของเนื้อเยื่อที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแตกตางจาก
coagulative necrosis ตรงที่ไมมีโครงรางของเซลลที่ตายใหเห็น ขณะเดียวกันไมเหมือน liquefactive
necrosis ตรงที่เนื้อเยื่อที่ตายไมถูกยอยสลาย
fat necrosis เปนการตายของเนื้อเยื่อไขมันซึ่งเกิดจากเอนไซม โดยการอักเสบของ
เนื้อเยื่อทําใหเอนไซมรั่วออกมานอกเซลล สัมผัสกับเซลลไขมัน phospholipases และ proteases จะ
ทําการยอยเซลลเมมเบรนของเซลลไขมันกอน ตอจากนั้น triglycerides ที่เก็บสะสมไวจะถูก lipase
ยอย ทําใหเกิด free fatty acids จํานวนมาก ซึ่ง fatty acids เหลานี้เองที่ตกตะกอน เปน calcium soap
ที่มองเห็นเมื่อสองดวยกลองจุลทรรศน
hemorrhagic necrosis หมายถึง สภาวะที่มีการตายของเนื้อเยื่อรวมกับมีเลือดออก
ในบริเวณที่มีการตายนั้นดวย สวนมากเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดไมวาจะเปนจากหลอด
เลือดแดงหรือหลอดเลือดดํา ในกรณีที่เปนการอุดตันของหลอดเลือดแดง ในระยะแรกจะเปน
coagulation necrosis หรือ white infarct แตตอมาอาจมี collateral circulation ทําใหมีเลือดออกใน
บริเวณเนื้อตาย จึงเปน hemorrhagic necrosis สวนในกรณีที่เปนการอุดตันของหลอดเลือดดํานั้น
เมื่อเกิดการคั่งของเลือดในเนื้อเยื่อสวนที่อยูเหนือตอหลอดเลือดดํานั้นมากๆ เม็ดเลือดแดงจะหลุด
ออกมานอกหลอดเลือด และเนื่องจากไมมีการไหลเวียนของเลือด ทําใหเนื้อเยื่อตาย หลอดเลือดก็
แตกออกทําใหมีเลือดออกเปนจํานวนมาก เปน hemorrhagic necrosis

32

2.10.4. การอักเสบและการซอมแซม การอักเสบ หมายถึง ขบวนการตอบสนองของรางการ
ตอสิ่งระคายเคืองตางๆ ที่เขาสูรางกายเพื่อกําจัดสาเหตุเหลานั้น การตอบสนองของเนื้อเยื่อเมื่อไดรับ
การอักเสบนั้นจําแนกเปน 2 ชนิด คือ การตอบสนองของระบบหลอดเลือด และการตอบสนองของ
เซลล การอักเสบอาจแบงไดตามระยะเวลา ดังนี้
การอักเสบแบบเฉียบพลัน หมายถึง การอักเสบที่เกิดขึ้นเร็วและรุนแรง รางกายมี
การตอบสนองอยางอยางทันทีทันใด เริ่มตนจากหลอดเลือดขยายใหญขึ้นเพื่อเพิ่มการหมุนเวียน
เลือดมากขึ้น แตเลือดไมสามารถหมุนเวียนไดอยางปกติทําใหมีเลือดคั่งในหลอดเลือด ลักษณะที่
เห็นจากกลองจุลทรรศน จะพบ หลอดเลือดขยายตัวออก(dialation) และมีเม็ดเลือดคั่งอยูเปนจํานวน
มาก ถาเกิดในหลอดเลือดดําเรียกวา congestion แตถาเกิดในหลอดเลือดแดงเรียกวา hyperemia
การขยายตัวของหลอดเลือดนี้ทําใหโปรตีนในพลาสมาและเม็ดเลือดขาวหลุดออกมาจากหลอด
เลือดได เรียกของเหลวที่ออกมาอยูระหวางเซลลนี้วา exudates ของเหลวที่สะสมอยูภายนอกหลอด
เลือดหรือบริเวณชองวางระหวางเซลลนี้ทําใหเกิดการบวมขึ้น เรียกวา edema
การอักเสบแบบเรื้อรัง เปนการอักเสบที่คอยๆเกิด ดําเนินตอเนื่องเปนเวลานาน
เนื่ อ งจากสาเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การอั ก เสบยั ง ไม ส ามารถกํ า จั ด ออกไปได โ ดยการทํ า งานของ
macrophage lymphocyte และ plasma cell ซึ่งจะเคลื่อนที่เขาไปยังบริเวณที่เกิดการบาดเจ็บตอจาก
neutrophil แลวซอมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายตอไป
การซอมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทําลาย มี 4 กระบวนการหลักคือ การสรางหลอดเลือด
ใหม การเคลื่อนที่ของ fibroblast เขามายังบริเวณเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายแลวเพิ่มจํานวนขึ้นการสะสม
extracellar matrix การเกิด fibrosis ในเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายเพื่อใหมีรูปรางเหมือนเดิม การซอมแซม
อาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังการบาดเจ็บ โดยการเพิ่มจํานวน fibroblast และเซลลเยื่อบุผนัง
หลอดเลือดทําใหเกิดเปนหลอดเลือดขนาดเล็ก เรียกกระบวนการนี้วา granulation คงอยูในชวง 3-5
วันหลังจากไดรับอันตราย แตถาสิ่งแปลกปลอมไมสามารถถูกกําจัดออกไปได macrophage จะ
เปลี่ยนรูปรางไปมีลักษณะแบนคลายเซลลเยื่อบุผิวเรียกวา epithelioid แลวเขาไปลอมรอบบริเวณที่
สิ่งแปลกปลอมยังคงอยูเพื่อจํากัดไมใหสิ่งแปลกปลอมกระจายออกไป เกิดลักษณะเปนกอนเรียกวา
granuloma macrophage

ที่อยูภายในจะกําจัดเศษเซลล และตอมาอาจตายดวย ทําใหภายใน
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granuloma มีลักษณะขาวขน คลายครีมหรือเรียกการตายของเนื้อเยื่อแบบนี้วา caseous necrosis
(Robert,1978)
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Sam-angsri(2004) และRohitrattana(2005)พบว า พื้น ที่ เ กษตรกรรมคลอง 7

จั งหวั ด

ปทุมธานีมีปริมาณเอนโดซัลแฟน และอนุพันธุของเอนโดซัลแฟนตกคางในปริมาณสูงสอดคลอง
กั บ รายงานของ Thirakhupt

et.al.(2006)

ได สํ า รวจการตกค า งของสารฆ า แมลงกลุ ม

ออรกาโนคลอรีนในคลอง 7 จังหวัดปทุมธานีตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 พบ
ปริมาณตกคางของเอนโดซัลแฟนแอลฟา 1.360-15.260 ไมโครกรัมตอลิตร เอนโดซัลแฟนเบตา
0.650-14.010 ไมโครกรัมตอลิตร และเอนโดซัลแฟนซัลเฟต 14.110-427.800 ไมโครกรัมตอลิตร
ซึ่งระดับความเขมขนสูงสุดของสารเอนโดซัลแฟนที่สามารถมีในแหลงน้ําโดยไมเกิดอันตรายแก
สัตวน้ํา(Criteria Maximum Concentration , CMC) ตามมาตรฐานของ USEPA(1994) มีคาเทากับ
0.22 ไมโครกรัมตอลิตร
พินิจ หวังสมนึกและคณะ(2543) ไดศึกษาผลของสารสกัดจากใบหนวดปลาหมึก(Brassaia
actinophylla Endl.) ในระดับความเปนพิษกึ่งเรื้อรังตอเนื้อเยื่อผิวตัว ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถายและระบบหายใจของปลานิล(Oreochromis niloticus L.) โดยใชสารสกัดใบตนหนวด
ปลาหมึกความเขมขน 9 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งเปนระดับความเขมขนที่ไมทําใหปลาตายเปนเวลา 12
สัปดาห พบวามีการเปลี่ยนแปลงคือ เซลลสรางสารเมือกบริเวณเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นนอกมีขนาดและ
จํานวนเพิ่มขึ้น ที่เนื้อเยื่อลําไสสวนตนมีการหลุดลอกของเยื่อเมือกของวิลไล เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของ
ลามินาโพรเพียหดตัว หลอดเลือดในชั้นใตเมือกและชั้นกลามเนื้อพองขยายมากขึ้น เนื้อเยื่อตับมี
เลือดคั่งในหลอดเลือด เซลลบุผิวในหลอดเลือดหลุดลอก เซลลตับรอบหลอดเลือดตาย ชองไซนู
ซอยดขยายตัว โกลเมอรูลัสของเนื้อเยื่อไตหดตัวแนนและมีเม็ดเลือดแดงอัดแนน เซลลบุทอไตสวน
ตนถูกทําลาย สวนเนื้อเยื่อเหงือกเกิดการหดตัว กิ่งเหงือกมีทิศทางไมเปนระเบียบ ปลายกิ่งเหงือกมี
ลักษณะบวมพอง มีการยกตัวของเยื่อหุมกิ่งเหงือก และมีการรวมตัวกันของกิ่งเหงือกจํานวนมาก
ประสาทพร บริสุทธิ์เพ็ชรและคณะ(2546) รายงานการศึกษาผลของกรดแทนนิกในระดับ
ความเปนพิษกึ่งเรื้อรังตอเหงือก ลําไส ตับและไตของปลานิล Oreochromis niloticus (L.) ที่ความ
เขมขน 25 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลานาน 3 เดือน พบวามีผลตอจุลพยาธิสภาพของเหงือกคือเซลล
เยื่อบุผิวของ gill filament เพิ่มจํานวน ทําให gill lamellae บริเวณดังกลาวเชื่อมติดกัน เซลลเยื่อบุผิว
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ของ gill lamellae บางบริเวณแยกตัวและหลุดลอก พบการคั่งของเซลลเม็ดเลือดแดง มีชองวาง
แทรกระหวาง pillar cell และบริเวณปลายสุดของ gill lamellae มวนตัว ผลตอลําไสพบวาชั้น
mucosa มีเซลลเมือกจํานวนมาก และเซลลเยื่อบุผิวหลุดลอก ในชั้น submucosa และชั้น muscularis
พบหลอดเลือดขยายใหญ กลามเนื้อในชั้น muscularis เรียงตัวกันอยางหลวมๆ ผลตอตับคือเซลลตับ
ตายเปนหยอมๆ ไซนูซอยดขยายขนาด พบ granuloma แทรกระหวางเนื้อเยื่อตับ มี vacuole รูปกลม
ขนาดใหญอยูเกือบเต็มเซลลตับ มี hyalin droplet สะสมในไซโตพลาสซึม พบเซลลเม็ดเลือดขาวคั่ง
อยูในหลอดเลือดและระหวางเนื้อเยื่อตับ เซลลตับบางบริเวณยอมติดสี eosinophilic บางบริเวณยอม
ติดสี basophilic บางบริเวณตายและสลายตัวทําใหสูญเสียโครงสรางของเนื้อเยื่อตับ สวนผลตอไต
ไมพบการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิสภาพ ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวากรรดแทนนิกในระดับความ
เปนพิษกึ่งเรื้อรังมีผลทําใหจุลพยาธิสภาพของเหงือก ลําไส และตับของปลานิลเกิดการเปลี่ยนแปลง
แตไมมีผลตอไต
Stentiford et al.(2003) ศึกษาจุลพยาธิสภาพของปลา 3 ชนิด ไดแก Platichthys flesus,
Pomatoschistus minutus และ Zoarces viviparus จับจากปากแมน้ําในประเทศอังกฤษ(Tyne,
Tees, Mersey และ Alda) ที่ปนเปอนสารกลุม PAHs เกิดจุลพยาธิสภาพในตับไดแก hepatocellular
fibrillarr inclusions เกิด neoplastic toxicopathic lesions เกิด hepatic foci และเกิดhepatocellular
adenoma

การศึกษาพบวาสามารถใชจุลพยาธิสภาพของปลาเปนดัชนีชี้วัดทางชีวภาพในการ

ติดตามตรวจสอบการปนเปอนของแหลงน้ํา โดยนําไปวิเคราะหเชื่อมโยงกับคาพารามิเตอรอื่นๆ
เชน การปนเปอนของสารในตะกอนดินและน้ํา การตอบสนองของเอนไซม ระดับการทํางานของ
น้ําดี หรือการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลของปลาเปนตน
Otludil et al.(2004)ไดศึกษาผลของสารเอนโดซัลแฟนที่ทําใหเกิดจุลพยาธิสภาพตอ
digestive gland, foot และmental ของหอยทาก Plonorbarius corneus โดยเก็บหอยทากจาก
ประเทศตุรกี นํามาเลี้ยงในสารละลายเอนโดซัลแฟนในระดับที่ไมทําใหเกิดการตาย(0.4 และ 0.8
มิลลิกรัมตอลิตร) เปนระยะเวลา 10 วัน 20วัน และ 30วัน พบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อใน
digestive gland คือเกิด amoebocytes infiltration เกิด dilatation ใน hemolymphatic spaces ระหวาง
tubules เกิดการตายของเซลลแบบ necrosis และเกิด atrophy ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อใน foot และmantle คือเกิดการ desquamation ของ epithelium cells มีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนของ mucocytes, protein gland cells และ lipid vacuolus และเกิดการฝอของ
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columnar muscle fibers นอกจากนั้นในเนื้อเยื่อ mantle ยังพบเซลลในระยะ pycnotic state สรุปวา
สารนี้มีผลตอ digestive gland, foot และ mantle ของหอยทากตามระดับความเขมขนและระยะเวลา
ที่ไดรับสาร
Wattanasirmkit and Thirakhupt (2006) ศึกษาผลของเมทิลพาราไธออนตอเหงือก ตับ และ
ไตของปลานิล Oreochromis niloticus ในระดับความเขมขนที่ไมทําใหปลาตายเปนเวลานาน 96
ชั่วโมง ไดรายงานถึงการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อวาขึ้นกับระยะเวลาที่ไดรับสาร
และเนื้อเยื่อเหงือกมีการกลับคืนสูสภาพปกติภายหลังการทดลอง 96 ชั่วโมง เนื้อเยื่อตับมีความ
เสียหายรุนแรงมากในชวง 24 ชั่วโมง ถึง 48 ชั่วโมง สวนเนื้อเยื่อไตมีการเกิดพยาธิสภาพตลอดการ
ทดลอง
Ayas et al. (2007) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับและไตของปลา Silurus glanis
Cyprinus carprio และ Alburnus escherichii ที่อาศัยอยูในแหลงน้ํา Usakbuku,

Sariyar และ

Nallihan Bird Paradise(NBP) ประเทศตุรกี และวัดปริมาณออรกาโนคลอรีนที่ปนเปอนในตัวอยาง
น้ําและตะกอนดิน รวมทั้งเนื้อเยื่อไขมันจากปลาในแหลงดังกลาว ผลที่ไดสรุปวาแหลงน้ําที่ศึกษา
ถูกปนเปอนดวยสารกลุมออรกาโนคลอรีนหลายชนิด และมีการสะสมในเนื้อเยื่อปลาและเกิดพยาธิ
สภาพของตับและไต ไดแก mononuclear cell infiltration เกิดcongestion และ nuclear picnosis ใน
ตับและเกิดการสลายของทอไต พบวาการเกิดพยาธิสภาพของปลา S. glanis และ C. carprio
รุนแรงกวา A. escherichii จากการศึกษานี้ไดสรุปวาสามารถใชการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อปลา
ชนิดดังกลาว มาประเมินสภาพการปนเปอนของสารกลุมออรกาโนคลอรีนในแหลงน้ําได

บทที่ 3
วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
3.1 สัตวทดลอง
ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus และปลาตะเพียน Puntius gonionotus ที่มีขนาด
ความยาว(Total length)ประมาณ 10 เซนติเมตร จากฟารมเลี้ยงจังหวัดราชบุรีและหนวยวิจัย
เพาะเลี้ยง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ อําเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา เก็บตัวอยางปลา
สําหรับการทดลองกับสารเอนโดซัลแฟนในหองปฏิบัติการ ทําการเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปชนิด
เม็ดลอยน้ําบริษัทซีพี มีระดับโปรตีนประมาณ 15.5% ไขมันประมาณ 4% และมีสวนประกอบ
ตางๆ คือ ปลาปน เกล็ดถั่วเหลือง รําละเอียด กากมะพราวอัด ถั่วเหลืองนึ่ง ขาวโพด ปลายขาว
วิตามินและเกลือแร
3.2 วัสดุอุปกรณและสารเคมีตางๆสําหรับการศึกษาจุลพยาธิสภาพ
วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละสารเคมี ต า งๆ สํ า หรั บ การศึ ก ษาจุ ล พยาธิ ส ภาพมี ร ายละเอี ย ดใน
ภาคผนวก ก.
3.3 วัสดุอุปกรณและสารเคมีตางๆสําหรับการวิเคราะหสารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน
วัสดุอุปกรณและสารเคมีตางๆ สําหรับการวิเคราะหสารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน
มีรายละเอียดในภาคผนวก ก.
3.4 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่เกษตรกรรมรังสิตมีสภาพการใชที่ดินเปนแหลงเกษตรกรรมจํานวนมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปลูกขาว พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้คือคลอง 7 อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี คลอง 7
มีความยาวตลอดคลอง 20 กิโลเมตร อยูในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนใตสวนบน รับน้ํา
จากคลองระพีพัฒนทางตอนเหนือของจังหวัดปทุมธานีไหลลงสูคลองรังสิตประยูรศักดิ์และแมน้ํา
เจาพระยาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ลุมแมน้ําเจาพระยา ไดแก ขาว ขาว
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ฟาง มันสําปะหลัง ออย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสงและฝาย (พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ, 2545)
ดังนั้นพื้นที่นี้จึงมีโอกาสเปนแหลงสะสมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนอยางมาก
3.5 การเก็บตัวอยาง
เก็บตัวอยางน้ําและปลาในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ. 2550 และเดือนมกราคม
พ.ศ. 2551 จากคลอง 7 อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บตัวอยางน้ําจากสถานีตนคลอง
(A) กลางคลอง (B) และทายคลอง (C) และเก็บตัวอยางปลาจากสถานีทายคลอง (C) เพียงสถานี
เดียว เนื่องจากการศึกษากอนหนานี้พบวาไมมีความแตกตางกันทางพยาธิสภาพของปลาจากทั้ง 3
สถานีในคลอง 7 (Sam-angsri, 2004; Yenchum, 2004) วัดคุณสมบัติน้ําไดแกอุณหภูมิน้ํา ความเปน
กรด-ดางและคาออกซิเจนที่ละลายน้ําในแตละสถานี เก็บตัวอยางน้ําในขวดโพลีเอทธิลีนขนาด 1
ลิตร อยางละ 3 ซ้ํา เก็บไวที่แชเย็นในถังน้ําแข็งและนํากลับมามาแชเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เพื่ อ รอการวิ เ คราะห ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก ารต อ ไป(APHA,
2005) เก็ บ ตั ว อย า งปลากลั บ มาที่
หองปฏิบัติการวัดความยาวลําตัวและรีบทําการผาตัดเก็บชิ้นเนื้อเยื่อนํามาดองใน 10 % บัฟเฟอร
ฟอรมาลีน จากนั้นจึงเก็บตัวอยางเนื้อปลาหอดวยอลูมิเนียมฟอยลใสในถุงซิบลอก 2 ชั้นรีดอากาศ
ออกใหมากที่สุดและนําไปแชเย็นที่อุณหภูมิ -34 องศาเซลเซียสเพื่อรอการวิเคราะหสารกลุม
ออรกาโนคลอรีนที่ตกคางตัวอยางละ 3 ซ้ํา ดวยวิธีแกสโครมาโตกราฟตอไป

ภาพที่ 3.1 แสดงสถานีเก็บตัวอยาง คลอง 7 จังหวัดปทุมธานี
(ดัดแปลงจาก: http//:www.th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดปทุมธานี)
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3.6
การศึ ก ษาจุ ล พยาธิ ส ภาพและวิ เ คราะห ส ารตกค า งด ว ยเครื่ อ งแก ส โครมาโตกราฟใน
หองปฏิบัติการ
3.6.1 การศึกษาจุลพยาธิสภาพของเหงือก ตับ ไต
นําปลามาเลี้ยงปรับสภาพในอางแกวความจุ 325 ลิตร เปนเวลา 1 สัปดาหกอนการทดลอง
ใชน้ําประปาที่ผานการกรองและทิ้งไวเพื่อใหคลอรีนระเหย น้ําที่ใชในหองปฏิบัติการมีอุณหภูมิ
ระหวาง 26-29 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดางอยูระหวาง 6–7 และคาออกซิเจนละลายน้ําอยู
ระหวาง 5.8-6.6 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งเปนคาที่เหมาะตอการเพาะเลี้ยงและการเจริญเติบโตของปลาน้ํา
จืดที่ควรมีคาออกซิเจนละลายน้ําอยางนอย 5 มิลลิกรัมตอลิตรและความเปนกรด-ดางอยูในชวง 611 (Sniesko and Axelord, 1976) ใชสารฆาแมลงเอนโดซัลแฟน ชื่อการคาเอ็นโดซัลแฟน
สารสําคัญ (1, 4, 5, 6, 7, 7-hexachloro-8, 9, 10-trinoborn-5-en-2, 3-ylenebismethylene)sulfite 35%
W/V EC ทําการทดลองโดยแบงออกเปน 5 กลุม กลุมละ 2 ซ้ํา ซ้ําละ 5 ตัว คัดเลือกปลาที่มีความ
ยาวลําตัวใกลเคียงกันและดูลักษณะภายนอกวาปกติ แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองในน้ําที่มี
เอนโดซัลแฟนในความเขมขน 4 ระดับ คือ 0.1 0.2 0.5 0.8 ไมโครกรัมตอลิตร ในโหลแกวกลม
ขนาดความจุ 14 ลิตร ใชน้ํา 10 ลิตร ใชวิธี Static renew (USEPA, 2002) ทําการเปลี่ยนน้ําใหมทุก
3 วัน เปนเวลา 1 เดือน นําปลาจากกลุมควบคุมและกลุมทดลองมาทําใหตายโดยยาสลบ Aquanes®
(equivalent to 5% eugenol) วัดความยาวลําตัว(total length) เก็บตัวอยางเหงือก ตับ ไต แลวนําไป
ผานกรรมวิธีทางพาราฟนและยอมสี(Humason, 1979)นํามาศึกษาเนื้อเยื่อภายใตกลองจุลทรรศน
แบบใชแสง
3.6.1.1 วิธีการเตรียมสไลดเนื้อเยื่อโดยวิธีพาราฟน
นําชิ้นเนื้อมาดองในน้ํายา 10% บัฟเฟอรฟอรมาลิน เปนเวลา 24 ชั่วโมง
แชชิ้นเนื้อในเอทิลแอลกอฮอล เปอรเซ็นตตางๆ เพื่อดึงน้ําออก โดยแชในเอทิลแอลกอฮอล 70%
1 ชั่วโมง เอทิลแอลกอฮอล 90% 6 ชั่วโมง เอทิลแอลกอฮอล 95% 2 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง และ
บิวทานอล 1 ชั่วโมง ตามลําดับ นําชิ้นเนื้อมาแชใน xylene 1 ชั่วโมง แลวนํามาแชในสารละลาย
xylene ผสม wax ในอัตราสวน 1:1 เปนเวลา 30 นาที ภายในตูอบอุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส แลว
ยายลงมาใน wax1 30 นาที และ wax2 1 ชั่วโมง ฝงชิ้นเนื้อเยื่อลงในพาราฟนดังแสดงขั้นตอนใน
ภาคผนวก ข นําชิ้นเนื้อมาตัดดวยเครื่องโรตารีไมโครโตม ใชความหนา 5 μm นํามาติดบนสไลด
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โดยใช egg albumin และผึ่งใหแหงบน warm plate ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เพื่อทําการยอมสี
ตอไป (Gurr, 1963)
3.6.1.2 วิธีการยอมสี Haematoxylin และ Eosin
นําสไลดที่มีเนื้อเยื่อแชใน xylene 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที แชใน alcohol
เปอรเซ็นตตางๆ จาก n-butanol, 95%, 90% และ 70% ethyl alcohol ตามลําดับ ขั้นตอนละ 3 นาที
จากนั้นนํามายอมดวยสี haematoxylin นาน 3 นาที นํามา differentiate ในสารละลายที่ประกอบดวย
70% ethyl alcohol 100 ml ผสมกับ conc. HCL 2-3 หยด นาน 1 วินาที จากนั้นแชในน้ําประปา
นํามาดูดน้ําออกจากสไลดดวย 70%, 90% ethyl alcohol ขั้นตอนละ 3 นาที ยอมดวยสี eosin นาน 2
นาที ลางสีสวนเกินดวย 95% ethyl alcohol 3 นาที นํามาแชใน n-butanol 5 นาที และแชสไลดใน
xylene 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที แลว mount สไลดดวย permount(Gurr, 1963) ดังแสดงขั้นตอนใน
ภาคผนวก ข
3.6.2 การศึกษาสารออรกาโนคลอรีนที่ตกคางในน้ําและปลาดวยวิธีแกสโครมาโตกราฟ
3.6.2.1 วิธีการสกัดสารกลุมออรกาโนคลอรีน
3.6.2.1.1 วิธีการสกัดตัวอยางน้ํา
กรองตั ว อย า งน้ํ า ด ว ยเครื่ อ งดู ด สุ ญ ญากาศผ า นกระดาษกรอง
(เสนผาศูนยกลาง 70 มิลลิเมตร ) เพื่อกรองสิ่งที่ทําใหเกิดความขุนออก แลวตวงน้ําที่กรองใหได
ปริมาตร 800 ml ใสใน separatory funnel ขนาด 2,000 ml เติมสารละลาย 1:1 เฮกเซน:ไดคลอโร
มีเทน 100 ml เขยาอยางแรงนาน 2 นาที ตั้งทิ้งไวใหสารละลายแยกชั้น ไขชั้นน้ําซึ่งอยูชั้นลางลงใน
beaker ขนาด 1,000 ml สารละลายชั้นบนซึ่งเปนชั้นของเฮกเซน ไขผานกระดาษกรอง ที่มีโซเดียม
ซัลเฟตแอนไฮดรัสประมาณ 20 กรัม ใสใน Concentrator tube ขนาด 250 ml แลวกลั้วดวยเฮกเซน
ทั้งใน separatory funnel และในกรวยกรอง เพื่อใหสารที่อาจตกคางอยูหลุดลงมาใหมากที่สุด เทน้ํา
จาก beaker ลงใน separatory funnel ใบเดิม เติมสารละลาย1:1 เฮกเซน:ไดคลอโรมีเทน จํานวน 50
ml เพื่อทําการสกัดซ้ําอีก 2 ครั้ง นําสารละลายที่ไดไปลดปริมาตรดวยเครื่อง evaporator ที่อุณหภูมิ
40°C จนเกือบแหง ปรับปริมาตรสุดทายที่แนนอนเปน 1.5 ml ดูดใส vial ขนาด 2 ml และผนึกดวย
พลาสติกเพื่อปองกันสารระเหย เก็บในตูเย็นเพื่อรอการวิเคราะหดวยแกสโครมาโตกราฟตอไป
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3.6.2.1.2 วิธีการสกัดตัวอยางปลา
นําตัวอยางเนื้อปลาที่ทําใหละเอียดแลว 5 กรัม มาผสมดวย
โซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัสเพื่อดึงน้ําออก นําไปผานขั้นตอนการสกัดและแยกไขมัน โดยใชเฮ
กเซน:อะซิโตน ในอัตราสวน 3:1 (Zhuang et al., 2004) โดยใชเครื่อง accerarated solvent
extractor(ASE) ภายใตสภาวะดังนี้คือ อุนเครื่อง 5 นาที สกัดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 1,500 psi และใหคงสภาวะนี้ตอไปอีก 10 นาทีในแตละรอบ สุดทายตัวอยางจะถูกทําใหบริสุทธิ์
ดวยแกสไนโตรเจนเปนเวลา 60 วินาที นําสารที่ไดใสเครื่องลดปริมาตรใหเหลือ 2 มิลลิลิตร สารที่
สกัดไดจะถูกนํามาชะลาง(eluted)ดวย ไดเอทิลอีเทอรในปโตรเลียมอีเทอร 6%, 15% และ 50%
ตามลําดับ นําสารละลายที่ผานการกําจัดสิ่งปนเปอนไปลดปริมาตรในเครื่องระเหยอีกครั้งจนเกือบ
แหงและปรับปริมาตรสุดทายที่แนนอนเปน 1.5 ml ดูดใส vial ขนาด 2 ml และผนึกดวยพลาสติก
เพื่อปองกันสารระเหย เก็บในตูเย็นเพื่อรอการวิเคราะหดวยแกสโครมาโตกราฟตอไป
3.6.2.2 การวิเคราะหหาชนิดและปริมาณสารออรกาโนคลอรีนดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
นํ า ตั ว อย า งที่ ส กั ด ได ต ามวิ ธี ข า งต น ไปวิ เ คราะห ห าป ริ ม า ณ ส า ร ก ลุ  ม
ออรกาโนคลอรีนโดยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ รุน Agilent 6890N ใชเครื่องตรวจ (detector) ชนิด
ไมโครอิเล็กตรอนแค็บเจอรดีเทคเตอร (μ-ECD) ใชคอลัมนชนิด DB-35MS ตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ
(temperature program) โดยตั้งอุณหภูมิเริ่มตนของคอลัมน (initial temperature) 100 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 2 นาที อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียสตอนาที ถึงอุณหภูมิสุดทาย (final
temperature) 280 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที อุณหภูมิบริเวณที่ฉีดตัวอยาง (injection
temperature) 260 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของตัวตรวจวัด(Detector temperature) 300 องศา
เซลเซียส ใชฮีเลียมเปนแกสพา(carrier gas)ปรับอัตราการไหลเทากับ 2 มิลลิลิตรตอนาที และ
ไนโตรเจนเปน make up gas ปรับอัตราการไหลเทากับ 60 มิลลิลิตรตอนาที โดยฉีดขนาดตัวอยาง 1
ไมโครลิตร เตรียมสารละลายมาตรฐานผสมออรกาโนคลอรีน 17 ชนิด ที่ระดับความเขมขน 1, 5,
10, 50 และ 100 พีพีบี มาวิเคราะหโดยเครื่องแกสโครมาโตกราฟตามสภาพการใชงานที่กําหนดไว
เพื่อสรางกราฟมาตรฐาน วัดคาที่สารละลายมาตรฐานแตละชนิดใชเวลาเคลื่อนที่จากจุดที่ฉีดสาร
ตัวทํ าละลาย (solvent) ถึงจุด สูงสุดของพีค (peak) ที่ ปรากฏออกมาเรียกวาคารีเทนชั่นไทม
(retention time) จากนั้นจึงฉีดสารละลายที่สกัดจากตัวอยางน้ําและปลาเขาเครื่องแกสโครมาโตกราฟที่มีสภาพการใชงานเดียวกับการฉีดสารมาตรฐาน วัดรีเทนชั่นไทมของพีคที่ปรากฏเทียบกับ
พีคมาตรฐาน ถาพีคตรงกันก็จะเปนสารกําจัดแมลงชนิดเดียวกัน แลวสามารถนําพื้นที่ใตกราฟนั้น
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ไปคํานวณหาปริมาณความเขมขนของตัวอยางได โดยความสัมพันธของสมการเสนตรง linear
regression จากการคํานวณของโปรแกรมประมวลผล
3.6.2.3 การหาประสิทธิภาพในการวิเคราะห
การสกัดสารออรกาโนคลอรีนออกจากตัวอยางน้ําและปลา เป น การวิเคราะห
หาปริมาณสารที่มีคาต่ํามาก อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือเกิดการสูญหายของชนิดและปริมาณสาร
ได จึงจําเปนตองตรวจสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะห โดยการเติมสารละลายมาตรฐานที่
ทราบความเขมขนแนนอนลงในตัวอยางน้ําและปลา นําไปวิเคราะหหาชนิดและปริมาณของสาร
ดวยวิธีเ ดียวกันกั บขั้นตอนการวิเคราะหทั้งหมด แลวนําผลที่ไดไปเปรียบเที ยบกับผลที่ไดจาก
ตัวอยางดินและน้ําที่ไมไดเติมสารมาตรฐาน ในการหาประสิทธิภาพครั้งนี้ ใชสารละลายมาตรฐาน
ออรกาโนคลอรีน 17 ชนิด ความเขมขน 10 ppb เติมลงในน้ํากลั่นและใชปลาที่อยูหางไกลจากแหลง
เกษตรกรรม วิเคราะหชนิดละ 7 ตัวอยาง และทําตัวอยางน้ํากลั่นและเนื้อปลาที่ไมไดเติมสารละลาย
มาตรฐานออรกาโนคลอรีน 17 ชนิด เพื่อนํามาเปรียบเทียบหารอยละการไดกลับคืน (% recovery)
ซึ่งเปนการหาความแมน (accuracy) จากสมการ
% recovery

=

ความเขมขนที่วิเคราะหได x 100
ความเขมขนที่เติมลงไปในสาร

และนํามาหาความเที่ยง(precision) จากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ(%RSD) จากสมการ
%RSD

=

SD x 100
mean

ผลของการหาประสิทธิภาพการวิเคราะหครั้งนี้ในตัวอยางน้ํามีคาเทากับ 91.64128.31 เปอรเซ็นต และในตัวอยางปลามีคาเทากับ 91.27-116.03 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในชวงที่ยอมรับ
ไดคือ 70-130%( Vives and Grimalt, 2002)
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3.6.2.4 ขอบเขตการวิเคราะห (detection limit)
ขอบเขตการวิเคราะหหาไดจากคาขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห(limit of
detection; LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะหปริมาณ (limit of quantitation; LOQ) เปนคาที่
ใชวิเคราะหคือ ถาคาของขอมูลที่ไดมีคามากกวา LOQ สามารถรายงานผลในรูปตัวเลขระบุหนวย
ได ถาคาของขอมูลที่ไดนอยกวา LOQ แตมากกวา LOD ขอมูลนั้นไมสามารถรายงานเปนตัวเลขได
แตจะรายงานวาตรวจพบ ถาขอมูลที่ไดมีคานอยกวา LOD ไมตองรายงานผลขอมูลนั้นถือวาตรวจ
ไมพบ
การหาคาขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห และขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห
ปริมาณ หาจากการฉีดสารมาตรฐานออรกาโนคลอรีนความเขมขนต่ําๆ แลวหาคา SD ที่แตละความ
เขมขน เพื่อคํานวณหาจากสูตร
LOD = 3SD
LOQ = 10SD
3.7 การวิเคราะหผลทางสถิติ
นําขอมูลปริมาณสารพิษตกคางแตละชนิดที่พบในตัวอยางน้ําและปลา มาวิเคราะหหาความ
แตกตาง โดยวิธี One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารที่ตกคาง โดยแยกชนิดของตัวอยาง
และเดือนที่เก็บ เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยแลวจึงนํามาวิเคราะหกลุมของคาเฉลี่ยที่แตกตาง
กันแยกระหวางฤดูที่เก็บดวยระดับความเชื่อมั่น 95% โดย t-test

บทที่ 4
ผลและวิจารณผลการทดลอง
4.1 ปจจัยทางกายภาพของน้าํ ที่ทําการตรวจระหวางการเก็บตัวอยาง
ทําการวัดอุณหภูมิน้ํา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา (DO) และคาความเปนกรด-ดาง
(pH) ในสถานีตนคลอง กลางคลองและทายคลอง ในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550
และมกราคม พ.ศ.2551 นํามาหาคาเฉลี่ยในแตละเดือน ดังตารางที่ 4.1 พบอุณหภูมิของน้ําสูงที่สุด
ในเดือนเมษายน พ.ศ.2550 คือ 31.75±0.48 องศาเซลเซียส และต่ําสุดในเดือนมกราคม พ.ศ.2551 คือ
27.52±0.21 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 4.1) คาออกซิเจนที่ละลายน้ําอยูในชวง 3.29±2.17 ถึง 7.78±0.38
mg/L (ภาพที่ 4.2) คาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 6.32±0.63 ถึง 6.8±0.06 (ภาพที่ 4.3)

ตารางที่ 4.1 คาเฉลี่ยคุณสมบัติของน้ําคลอง 7 ในแตละเดือน

เดือน
อุณหภูมิ (°C)
DO (mg/L)
pH

เมษายน
พ.ศ.2550
Mean±SD
31.75±0.48
5.16±2.51
6.64±0.43

กรกฎาคม
พ.ศ.2550
Mean±SD
28.67±1.17
3.3±1.05
6.75±0.13

ตุลาคม
พ.ศ.2550
Mean±SD
29.47±0.67
3.29±2.17
6.32±0.63

มกราคม
พ.ศ.2551
Mean±SD
27.52±0.21
7.78±0.38
6.8±0.06
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ภาพที่ 4.1 คาอุณหภูมิน้ําเฉลี่ยในแตละเดือน

ภาพที่ 4.2 คาออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา (DO) เฉลี่ยในแตละเดือน

ภาพที่ 4.3 คาความเปนกรด-ดาง (pH) เฉลี่ยในแตละเดือน
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4.2 จุลพยาธิสภาพของเหงือก ตับ ไตทีพ่ บในปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
จากการศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือก ตับ ไต ของปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
จากแหลงเกษตรกรรมคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี โดยแบงเปนตัวอยางปลาในฤดูแลงและฤดูฝน
จํานวนทั้งหมด 80 ตัว และศึกษาพยาธิสภาพของปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอที่ไดรับเอนโดซัลแฟนแบบกึ่งเรื้อรัง ทําการทดลองโดยแบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองจํานวนทั้งหมด 80
ตัวที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนในระดับความเขมขน 4 ระดับคือ 0.1 0.2 0.5 0.8 ppb พบผลการศึกษา
ดังนี้
4.2.1 ลักษณะเนื้อเยื่อเหงือก ตับ ไตในปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอกลุมควบคุม
เนื้อเยื่อเหงือก
เนื้อเยื่อเหงือกแตละอันประกอบดวย gill arch, 1° gill lamellae และ 2° gill lamellae มี
กระดูกออน (cartilage) ค้ําจุน 2° gill lamellae แยกออกมาจาก 1° gill lamellae อยางมีระเบียบและ
มีทิศทางที่แนนอน(ภาพที่ 4.4A) บุดวยเซลลเยื่อบุผิวชนิด multilayered squamous epithelium โดยมี
เสนเลือดแดงใหญอยูบริเวณ gill arch แลวมีการแยกเปนทอเล็กๆ ตามแกนกลางของ1° gill
lamellae แลวแยกออกไปตาม 2° gill lamellae ภายใน 2° gill lamellae พบ pillar cell มีลักษณะ
คลายตัว I ซึ่งเปนตัวค้ําจุนระหวางเซลลเยื่อบุผิวทั้งสองดานของ 2° gill lamellae และ pillar cell จะ
มีแ ขนงยื่นออกไปลอมรอบ sinusoid ซึ่งจะเปน ชองที่ เม็ดเลือดเขาไปอยูภายในเพื่อทําการ
แลกเปลี่ยนแกส พบเม็ดเลือด 2-3 เม็ด (ภาพที่ 4.4B)
เนื้อเยื่อตับ
เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอประกอบดวยเซลลตับ (hepatocyte) มีรูปราง
หลายเหลี่ยม เนื้อเยื่อตับถูกหอหุมดวยเยื่อหุมตับซึ่งเปนเซลลแบนบางชนิด squamous cell เซลลตับ
เรียงตัวขนานกัน 2 แนว (hepatic plate) และคั่นดวยชอง sinusoid ซึ่งติดตอกับ central vein(ภาพที่
4.9A) นิวเคลียสกลม ยอมติดสีน้ําเงินเขม (ภาพที่ 4.9B) ภายในเห็นนิวคลีโอลัสชัดเจน เนื้อเยื่อตับมี
ทอน้ําดีและเนื้อเยื่อตับออนแทรกอยูโดยลอมอยูรอบเสนเลือด พบเซลลตับออนแทรกอยูภายใน
เนื้อเยื่อตับ เซลลตับออนมีลักษณะเปนรูปราง acinar cell ยอมติดสีมวงอมน้ําเงิน ภายในไซโตพลา
สซึมของแตละ acinar cell มี zymogen granule ยอมติดสีชมพู
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เนื้อเยื่อไต
Bowman’s capsule ประกอบดวย epithelial 2 ชั้น ชั้นในเปนชั้นผิวของ glomerulus
glomerulus ประกอบดวยเสนเลือดฝอยจํานวนมาก(ภาพที่ 4.15A) ชั้นนอกแสดงขอบเขตของ
capsule แตละชวง ประกอบดวยเซลลรูปแบนบางมีความหนาเพียงชั้นเดียว ทอหนวยไต (renal
tubule) สวนตน คือ proximal tubule เซลลเยื่อบุผิวชวงแรกเปน cuboidal epithelium แตตอนปลาย
เปน columnar epithelium มีนิวเคลียสกลมอยูกลางเซลลและมี brush border สวน distal tubule เปน
ทอหนวยไตสวนปลาย มีเซลลเยื่อบุผิวแบบ low columnar epithelium มีไซโตพลาสซึมติดสีชมพู
เขมกวาสวนอื่น นิวเคลียสคอนขางกลมอยูที่ฐานเซลล แตบางครั้งพบอยูกลางเซลล ไมมี brush
border และพบ hemopoietic tissue แทรกอยูในเนื้อเยื่อไต (ภาพที่ 4.15A)
4.2.2
ลั กษณะเนื้ อ เยื่ อเหงือก ตั บ ไตในปลาตะเพียนและปลากระดี่ หม อจากแหล ง
เกษตรกรรม คลอง 7 จังหวัดปทุมธานี ชวงฤดูแลง
เนื้อเยื่อเหงือก
ปลาตะเพียนเดือนมกราคม พบการเกิด telangiectasia ซึ่งเปนการสะสมของเม็ดเลือดอยู
ตามกานของ 2° gill lamellae ทําให 2° gill lamellae เกิดการบวมโตและมีขนาดใหญ มีการแยกตัว
ของ epithelial (epithelial lifting) บริเวณฐานของ 2° gill lamellae พบเลือดคั่งในสวนปลายของซี่
เหงือก และการเพิ่มจํานวนเยื่อบุผิวของ 1° gill lamellae คลุมซี่เหงือกไปดานหนึ่ง(ภาพที่ 4.5A) มี
การคั่งของเลือดทั้งในเสนเลือดและไซนูซอยดทําใหปลาย 2° gill lamellae โปงพอง ซี่เหงือกเรียง
ตัวไมเปนระเบียบ
ปลาตะเพียนเดือนเมษายน พบการคั่งเลือดภายในเสนเลือดและไซนูซอยด pillar cells หด
ตัว ทําใหกิ่งเหงือกเสียรูปรางเกิดการโคงงอในบางซี่และพบการยกตัวของเซลลเยื่อบุผิว(ภาพที่
4.5B)
ปลากระดี่หมอเดือนมกราคม กิ่งเหงือกมีการยกตัวของเซลลเยื่อบุผิวทั้ง 2 ดานของซี่เหงือก
ซี่เหงือกเกิดการเพิ่มจํานวนเซลลเยื่อบุผิว พบการคั่งของเลือดและ telangiectasia (ภาพที่ 4.5C)
ปลากระดี่หมอเดือนเมษายน 1° gill lamellae มีการเพิ่มจํานวนของเซลลเยื่อบุผิว กิ่งเหงือก
เสียรูปรางเนื่องจาก pillar cell หดตัว มีการคั่งของเลือดที่ปลายซี่เหงือกจนโปงพอง (ภาพที่ 4.5D)
พบการยกตัวของเซลลเยื่อบุผิวที่ฐานของกิ่งเหงือก
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เนื้อเยื่อตับ
ตับปลาตะเพียนเดือนมกราคม พบการแทรกตัวของไฟโบรบลาสและเซลลเม็ดเลือดขาว
การมีไฟโบรบลาสแทรกในเนื้อเยื่อตับเปนการซอมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายใหคงรูปรางเดิม โดยไฟ
โบรบลาสเพิ่มจํานวนเขามาแทนที่บริเวณที่เซลลตับตาย พบ hyaline granule พบแวคคิวโอลในไซ
โตพลาสซึมของเซลลตับ พบการคั่งเลือดในไซนูซอยดและและเสนเลือด พบการตายของเซลลตับ
ทั้งแบบเปนหยอมและกระจายรอบเสนเลือด พบเซลลตับฝอ พบการแทรกตัวของเซลลเม็ดเลือด
ขาวในเส น เลื อ ดและตั บ อ อ น(ภาพที่ 4.10A) พบการติ ด สี ข องเซลล ตั บ ไม เ ท า กั น เกิ ด เป น
eosinophilic area พบเซลลตับมี 2 นิวเคลียสใน 1 เซลล
ปลาตะเพียนเดือนเมษายน พบการคั่งเลือดในเสนเลือดและไซนูซอยด มีการตายของเซลล
ตั บ ทั้ ง แบบเป น หยอ มและแบบกระจายเห็ น เป น ช อ งว า งภายในเนื้ อ เยื่ อ ตั บ พบการสลายของ
นิวเคลียส พบนิวเคลียสหดตัวและสลายในเซลลตับ เซลลตับมีไฮยาลินแกรนูลสะสมอยูภายในไซ
โตพลาสซึมของเซลลตับ (ภาพที่ 4.10B) เซลลตับมีการบวมน้ํา (Edema) พบแวคคิวโอลในไซโตพ
ลาสซึมของเซลลตับ พบการติดสีไมเทากัน 2 บริเวณในเนื้อเยื่อตับอยางชัดเจน พบการแทรกตัวของ
เซลลเม็ดเลือดขาวและไฟโบรบลาส เยื่อหุมผนังหลอดเลือดบางสวนหลุดลอก
ปลากระดี่หมอเดือนมกราคม มีการขยายของชองไซนูซอยด (ภาพที่ 4.10C) พบแวคคิวโอล
ในไซโตพลาสซึมของเซลลตับ พบการคั่งเลือดในเสนเลือด พบการแทรกตัวของเซลลเม็ดเลือดขาว
พบการตายของเซลลตับ พบสารยอมติดสีชมพู (exsudate) บริเวณเซลลตับตาย เซลลตับออนสลาย
และเสียรูปราง
ปลากระดี่หมอเดือนเมษายน พบเยื่อหุมตับหลุดลอก ชองไซนูซอยดขยาย (ภาพที่ 4.10D) มี
การสะสมของ hyaline granule พบการตายของเซลลแบบกระจายและเปนหยอม พบนิวเคลียสตาย
แบบหดตัวแนนและการสลายของนิวเคลียส เซลลตับบวมน้ํา พบแวคคิวโอลในไซโตพลาสซึมของ
เซลลตับ การแทรกตัวของไฟโบรบลาส พบเซลลตับ มี 2 นิวเคลียสเนื่องมาจากการสลายของเยื่อ
หุมเซลลตับ พบสารยอมติดสีชมพูและเซลลเม็ดเลือดขาวในเสนเลือด เซลลตับออนฝอและเสีย
รูปราง
เนื้อเยื่อไต
เนื้ อ เยื่ อ ไตปลาตะเพี ย นในเดื อ นมกราคมและเดื อ นเมษายน พบการคั่ ง ของเลื อ ดใน
glomerulus ทอไตบางทอสลายเห็นเปน exudates ยอมติดสีชมพู เซลลเม็ดเลือดขาวบริเวณทอไต
สลาย พบแวคคิวโอลในเซลลทอไต พบ homeopoetic tissue บางสวนตายเห็นเปนชองวาง ใน
เนื้อเยื่อไต พบการแทรกตัวของ fibrous cell (ภาพที่ 4.16A)
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เนื้อเยื่อไตปลากระดี่หมอในเดือนมกราคมและเดือนเมษายน พบการเสื่อมของเซลลทอไต
(ภาพที่ 4.16B) พบการสะสมของแวคคิวโอลในเซลลทอไต โกลเมอรูลัสหดตัวแนน (ภาพที่ 4.16C)
เห็นชองวางระหวาง Bowman’ capsule กวาง
4.2.3 ลักษณะเนื้อเยื่อเหงือก ตับ ไตในปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอชวงฤดูฝน
เนื้อเยื่อเหงือก
เหงือกปลาตะเพียนเดือนกรกฎาคม เกิดการเพิ่มจํานวนของเซลลเยื่อบุผิวของซี่เหงือกและมี
การเชื่อมรวมกันระหวางกิ่งเหงือก เยื่อบุผิวบวมที่บริเวณฐานของกิ่งเหงือก เกิดการคั่งเลือดทําให
ปลายกิ่งเหงือกโปงพอง (ภาพที่ 4.6B) pillar cell หดตัว ทําใหกิ่งเหงือกเสียรูปราง
ปลาตะเพียนเดือนตุลาคม พบ Telangiectasia (ภาพที่ 4.6A) เซลลบุกิ่งเหงือกเพิ่มจํานวน มี
การคั่งเลือดในไซนูซอยดของกิ่งเหงือกจนซี่เหงือกเกิดการโปงพอง พบการเสียรูปรางของซี่เหงือก
เนื่องจาก pillar cell หดตัว
ปลากระดี่หมอเดือนกรกฎาคม พบการเพิ่มจํานวนของเซลลเยื่อบุผิวของซี่เหงือกจนเกิด
การเชื่อมกันระหวางกิ่งเหงือก (ภาพที่ 4.6C) โดยพบกิ่งเหงือกคลุมซี่เหงือกไปดานหนึ่ง กิ่งเหงือก
เกิดการยกตัวบริเวณฐานของกิ่งเหงือก (ภาพที่ 4.6D) พบการคั่งของเลือดในเสนเลือดของซี่เหงือก
ปลากระดี่หมอเดือนตุลาคม พบเลือดคั่งในไซนูซอยด พบการเพิ่มจํานวนของเซลลเยื่อบุผิว
ของซี่เหงือก และพบ telangiectasia
เนื้อเยื่อตับ
ตับปลาตะเพียนเดือนกรกฎาคม พบเซลลเม็ดเลือดขาวแทรกตัวบริเวณรอบเสนเลือดและ
ตับออน(ภาพที่ 4.11A) มีการตกเลือดในเนื้อเยื่อตับ พบการตายของเซลลตับรอบเสนเลือดและ
มีแวคคิวโอลภายในไซโตพลาสซึมของเซลลตับ
ปลาตะเพียนเดือนตุลาคม พบการแทรกตัวของเซลลเม็ดเลือดขาว พบการขยายของชอง
ไซนูซอยด พบการตายของเซลลตับ (ภาพที่ 4.11B) พบสารยอมติดสีชมพูในเสนเลือด เซลลตับ
ออนเสียรูปราง พบการตกเลือดในเนื้อเยื่อตับ
ปลากระดี่หมอเดือนกรกฎาคม เยื่อหุมตับหลุดลอก เซลลตับบวมพอง พบแวคคิวโอล
ภายในไซโตพลาสซึมของเซลลตับ (ภาพที่ 4.11C) เซลลตับตายจนเห็นเปนชองวางภายในเนื้อเยื่อ
ตับ เยื่อบุผนังหลอดเลือดหลุดลอกจนมีเซลลตับที่ตายเขามาในเสนเลือด และมีเซลลเม็ดเลือดขาว
เขามากัดกินเซลลที่ตาย พบการสะสมของ hyaline granule
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ปลากระดี่หมอเดือนตุลาคม พบแวคคิวโอลภายในไซโตพลาสซึมของเซลลตับ พบการตาย
ของเซลลตับในระดับรุนแรงคือพบเกือบ 70 เปอรเซนตของเนื้อเยื่อตับ โดยสวนมากจะพบการตาย
ของเซลลตับรอบๆเสนเลือด พบการสลายของนิวเคลียส มีการคั่งของเลือด มีการแทรกตัวของไฟ
โบรบลาส ชองไซนูซอยดขยาย (ภาพที่ 4.11D)
เนื้อเยื่อไต
ตัวอยางเนื้อเยื่อไตปลาตะเพียนเดือนกรกฎาคม พบทอไตเสื่อม glomerulus สลายและหด
ตัวแนน ในทอไตที่สลายพบสารยอมติดสีชมพูของ eosin เห็นขอบเขตของเซลลทอไตไมชัดเจน
เนื่องจากเซลลทอไตสลาย (ภาพที่ 4.17A) พบแวคคิวโอลในเซลลทอไต
ปลากระดี่หมอเดือนกรกฎาคม พบเซลลทอไตเสื่อม เซลลทอไตบวมน้ํา เซลลทอไตฝอเห็น
ชองวางระหวางทอไตกับเนื้อเยื่อไตกวาง เซลลทอไตเกิดการตายของนิวเคลียสทั้งแบบหดตัวแนน
และสลาย พบการหดตัวของ glomerulus
ปลาตะเพียนเดือนตุลาคม เซลลตับตายจนเห็นเปนเพียงชองวางภายในตับ พบการสะสม
ของแวคคิวโอลในไซโตพลาสซึม มีหยอมเลือดออกภายในเนื้อเยื่อ
ปลากระดี่หมอเดือนตุลาคม พบทอไตเสื่อม ทอไตบางเซลลบวมและสลาย พบการแทรก
ตัวของเซลลเม็ดเลือดขาว ทอไตหด พบชองวางระหวางทอไตกับ homeopoetic tissue กวาง (ภาพที่
4.7B) พบการหดตัวของ glomerulus มีการคั่งเลือดในเสนเลือด พบการตกเลือดทั่วทั้งเนื้อเยื่อไต
(ภาพที่ 4.17C)
4.2.4 ลักษณะเนื้อเยื่อเหงือก ตับ ไตปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโด
ซัลแฟนความเขมขน 0.1 ppb เปนเวลา 30 วัน
เนื้อเยื่อเหงือก
ปลาตะเพียน พบพยาธิสภาพมีลักษณะปกติเหมือนกลุมควบคุม (ภาพที่ 4.7A) กิ่งเหงือกเกิด
epithelial lifting พบการเพิ่มจํานวนของเซลลเยื่อบุผิว pillar cell หดตัว และเลือดคั่งใน sinusoid ทั่ว
ทั้งซี่เหงือก
ในปลากระดี่หมอ พบกิ่งเหงือกหดสั้นลง(ภาพที่ 4.7C) ซี่เหงือกมีการเพิ่มจํานวนเซลลบุ
ผิว พบการเรียงตัวไมเปนระเบียบของ 2° gill lamellae เยื่อบุผิวบวมที่ฐานของ 2° gill lamellae พบ
การยกตัวของเยื่อบุผิว และมีการเพิ่มจํานวนของ epithelial cell เกิดซอนเปนชั้นหนา
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เนื้อเยื่อตับ
ปลาตะเพี ย นพบการคั่ ง เลื อ ดในไซนู ซ อยด ไซนู ซ อยด ข ยาย เซลล ตั บ ไม พ บการ
เปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด ซึ่งยังคงเหมือนกับกลุมควบคุม เซลลบวม พบการตายของเซลลตับ พบ
การคั่งของเม็ดเลือด เซลลตับออนมีปริมาณ zymogen granule ใกลเคียงกับกลุมควบคุม เล็กนอย
เซลลตับออนบางเซลลเสียรูปราง พบ exudates ในเสนเลือดในตับออน พบแวคคิวโอลแทรกอยู
ภายในไซโทพลาสซึมของเซลลตับ พบการแทรกตัวของเซลลเม็ดเลือดขาว และพบการสะสมของ
hyaline granule (ภาพที่ 4.12A)
ปลากระดี่หมอ พยาธิสภาพโดยรวมคลายกับกลุมควบคุม พบเซลลตับบวม มีการสะสม
ของแวคคิวโอลภายในเซลลตับ acinar cell ของตับออนบางเซลลสลาย ตับออนเสียรูปรางในบาง
เซลล มีการสะสมของเม็ดเลือดแดงในเสนเลือดภายในตับออน พบการตกเลือด มีการแทรกตัวของ
เม็ดเลือดขาวlymphocyte (ภาพที่ 4.12C)
เนื้อเยื่อไต
ปลาตะเพียน พบพยาธิสภาพคลายกลุมควบคุม มีบางตัวอยางที่พบทอไตและโกลเมอรูลัส
หดตัวแนน มีการสะสมของแวคคิวโอลในเซลลทอไต ทอไตฝอและตาย (ภาพที่ 4.18A)
ปลากระดี่หมอ ทอไตเกิดการเสื่อมสลายและการบวม มี vacuole ภายในเซลลทอไต
glomerulus ในบางตัวอยางเกิดการ shrinkage พบการตายของเนื้อเยื่อไตเห็นเปนชองวาง (ภาพที่
4.18C)
4.2.5 ลักษณะเนื้อเยื่อเหงือก ตับ ไตปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโด
ซัลแฟนความเขมขน 0.2 ppb เปนเวลา 30 วัน
เนื้อเยื่อเหงือก
ปลาตะเพียน พบการเรียงตัวของซี่เหงือกไมเปนระเบียบ (ภาพที่ 4.7B) ซี่เหงือกบวมที่
บริเวณฐานของกิ่งเหงือก พบเยื่อบุผิวหลุดลอก มีเลือดคั่งใน sinusoid พบ telangiectasia
ปลากระดี่หมอ พบการเพิ่มจํานวนของเวลลเยื่อบุผิว และมีการบวมของเซลลเยื่อบุผิวทํา
ใหกิ่งเหงือกและซี่เหงือกหนาขึ้น (ภาพที่ 4.7D) พบเลือดคั่งใน sinusoid ของ 2° gill lamellae จน
เห็นการโปงบวมที่ปลาย
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เนื้อเยื่อตับ
เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียน พบเยื่อบุผนังเสนเลือดหลุดลอก เซลลบวมและมีแวคคิวโอลสะสม
ในไซโทพลาสซึมของเซลลตับ เนื้อเยื่อตับตายเปนหยอมๆและมีการแทรกตัวของเซลลเม็ดเลือด
ขาว (ภาพที่ 4.12B) มีการคั่งของเลือดในเสนเลือดในตับออนและเสนเลือดในตับ เยื่อบุผนังเสน
เลือดหลุดลอก พบเซลลตับบางเซลลมี 2 นิวเคลียส และมีการสะสมของ hyaline granule
ปลากระดี่หมอ พบการสะสมของ hyaline granule พบแวคคิวโอลในไซโตพลาสซึมของ
เซลลตับ เซลลตับตายจนเห็นเปนชองวางภายในเนื้อเยื่อตับ พบการตายของนิวเคลียสแบบหดตัว
แนนและสลาย เยื่อบุผนังหลอดเลือดสลายทําใหเซลลตับที่ตายเขามาปะปนในเสนเลือดและมีการ
แทรกตัวของเม็ดเลือดขาวในเสนเลือด เยื่อหุมตับบางสวนหลุดลอก พบการตกเลือดในเนื้อเยื่อตับ
เซลลตับพบการติดสีตางกันชัดเจนเกิดเปน eosinophilic area ที่ติดสีชมพู เซลลตับออนฝอ ตับออน
เสียรูปราง (ภาพที่ 4.12D) พบสารยอมติดสีชมพูในเสนเลือด
เนื้อเยื่อไต
ไตปลาตะเพียนพบนิวเคลียสและไซโตพลาสซึมของเซลลทอไตติดสีน้ําเงินเขม ทอไตเห็น
ขอบเขตของเซลลไมชัด ทอไตตาย (ภาพที่ 4.18B)
ปลากระดี่หมอพบทอไตสลาย พบแวคคิวโอลในเซลลทอไต glomerulus สลาย มีเลือดคั่ง
และหดตัวแนน พบการตายของเนื้อเยื่อไต (ภาพที่ 4.18D)
4.2.6 ลักษณะเนื้อเยื่อเหงือก ตับ ไตปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัล
แฟนความเขมขน 0.5 ppb เปนเวลา 30 วัน
เนื้อเยื่อเหงือก
ปลาตะเพียน พบเยื่อหุมกิ่งเหงือกหลุดลอกไปดานหนึ่งของซี่เหงือก และพบการเพิ่ม
จํานวนเซลลของซี่เหงือก ทําใหซี่เหงือกรวมเปนแผนเดียวกัน ชอง sinusoid ขยาย การเรียงตัวของ
ซี่เหงือกไมเปนระเบียบ (ภาพที่ 4.8A)
ปลากระดี่หมอ มีเลือดคั่งใน sinusoid ทําใหโปงบวมที่ปลายกิ่งเหงือก กิ่งเหงือกเสียรูปราง
พบการเพิ่มจํานวนของเซลลเยื่อบุผิวจนคลุมกิ่งเหงือกไปดานหนึ่ง พบ epithelial liftingc]t กิ่ง
เหงือกหดตัว (ภาพที่ 4.8C)
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เนื้อเยื่อตับ
พบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับเพิ่มขึ้นในปลาทั้ง 2 ชนิด คือปลาตะเพียน มีการสะสม
ของ hyalin granule และแวคคิวโอลในไซโตพลาสซึมของเซลลตับ พบเซลลตับตายเปนหยอมๆ
และมีการแทรกตัวของเม็ดเลือดขาวในเนื้อเยื่อตับ บริเวณรอบเสนเลือดพบเซลลตับถูกทําลายและ
พบเศษเซลลตับที่ตายอยูภายในเสนเลือด เซลลบุผนังหลอดเลือดถูกทําลายหายไป พบการตกเลือด
และการคั่งของเลือด (ภาพที่ 4.13A) พบการตายของนิวเคลียสทั้งแบบ pykniotic nucleus และ
karyolysis เซลลตับออนบวมและเสียรูปราง พบ exudates ในเสนเลือด
ปลากระดี่หมอ พบการแทรกตัวของเซลลไฟโบรบลาส พบเซลลตับบวม พบการสะสม
ของแวคคิวโอลในไซโตพลาสซึมทั่วเซลลตับ เยื่อบุผนังหลอดเลือดหลุดลอก พบเซลลตับตายเปน
หยอมๆ ใกลเสนเลือด (ภาพที่ 4.13C) พบการตายของนิวเคลียสแบบหดตัวและสลาย ในสัดสวนที่
เทาๆกัน พบการสะสมของ hyaline granule พบเซลลตับบางเซลลมี 2 นิวเคลียส
เนื้อเยื่อไต
ปลาตะเพียน ทอไตเห็นขอบเขตของเซลลไมชัด พบสารยอมติดสีชมพูในเนื้อเยื่อสราง
เลือด (ภาพที่ 4.19A) พบการตายของเซลลทอไต เซลลทอไตบวมน้ํา glomerulus หดตัวแนน
ปลากระดี่หมอ ทอไตสลาย มีแวคคิวโอลในไซโตพลาสซึมของเซลลทอไต glomerulus
หดตัวแนน (ภาพที่ 4.7C) ทอไตเห็นขอบเขตของเซลลไมชัด
4.2.7 ลักษณะเนื้อเยื่อเหงือก ตับ ไตปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัล
แฟนความเขมขน 0.8 ppb เปนเวลา 30 วัน
เนื้อเยื่อเหงือก
ปลาตะเพียน พบ epithelial lifting พบเซลลเหงือกบวม พบการคั่งของเลือดในหลอดเลือด
และไซนูซอยด (ภาพที่ 4.8B) พบการเกิด telangiectasia
ปลากระดี่หมอ ซี่เหงือกมีการเรียงตัวที่ไมเปนระเบียบ เกิดการโคงงอ พบเม็ดเลือดแดงอัด
กันแนนในไซนูซอยด เยื่อบุผิวหลุดลอกตรงสวนฐานของซี่เหงือก เกิดการเพิ่มจํานวนของเซลลเยื่อ
บุผิวของซี่เหงือก และเกิดการ เชื่อมกันของซี่เหงือกจนกิ่งเหงือกหายไป (ภาพที่ 4.8D)
เนื้อเยื่อตับ
เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียน เยื่อหุมตับหลุดลอก (ภาพที่ 4.13B) พบเซลลตับบวม แวคคิวโอล
ขนาดใหญในไซโพลาสซึมของเซลลตับเบียดนิวเคลียสไปชิดขอบเซลล มีการสะสมของ hyalin
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granule มีการแทรกตัวของเซลลเม็ดเลือดขาวในเสนเลือด พบเซลลตับตายทั้งแบบกระจายและเปน
หยอมๆ มีการตกเลือดและคั่งเลือดในเสนเลือด และสารยอมติดสีชมพูภายในเสนเลือด พบการ
แทรกตัวของไฟโบรบลาส
ตับปลากระดี่หมอ พบแวคคิวโอลในไซโตพลาสซึมของเซลลตับ เยื่อหุมตับหลุดลอก
(ภาพที่ 4.13D) และมีเม็ดเลือดขาวสะสมอยูบริเวณเยื่อหุมตับ เซลลตับตาย และบางสวนยอมติดสี
จางลง
เนื้อเยื่อไต
เนื้อเยื่อไตปลาตะเพียน มีการแทรกตัวของ vacuole ในเซลลทอไต เซลลทอไตเสื่อมเห็น
ขอบเขตของเซลลไมชัดเจน เซลลทอไตยอมติดสีชมพู (ภาพที่ 4.19B) glomerulus สลายและมีเลือด
คั่งภายในขดเลือด พบการตายของนิวเคลียสทั้งแบบ pycnotic nucleus และ karyolysis
ปลากระดี่หมอ ทอไตเสื่อมและตาย พบนิวเคลียสตายแบบหดตัวและสลาย พบการแทรก
ตั ว ของแวคคิ ว โอลภายในเซลล ท อ ไต มี ห ย อ มเลื อ ดออกในเนื้ อ เยื่ อ ไต พบการแทรกตั ว ของ
fibroblast (ภาพที่ 4.19D)
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ภาพที่ 4.4 เหงือกของปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอกลุมควบคุม
A

เหงือกปลาตะเพียนแสดงซี่เหงือก (GF) ที่มีกิ่งเหงือก (GL) เรียงกันเปนระเบียบ ภายใน
มีกระดูกออน (Cart) ชวยค้ําจุน (Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

B

แสดงโครงสรางเหงือกปลากระดี่หมอ กิ่งเหงือก (GL) ซึ่งถูกปกคลุมดวยเซลลบุผิว
(→) รูปรางบางเพียงชั้นเดียว ภายในประกอบดวย pillar cell (PC) ซึ่งมีลักษณะคลาย
ตัว I ไซนูซอยด (Si) เปนชองของทอเลือดมีเม็ดเลือดอยูภายในและมี cartilage (Cart)
เปนกระดูกออนชวยในการค้ําจุน (Bar scale = 30 μm ยอมสี H&E)

54

→

55

ภาพที่ 4.5 พยาธิสภาพของเหงือกปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอจากคลอง 7 ในชวงฤดูแลง
A

เนื้อเยื่อเหงือกปลาตะเพียนในเดือนมกราคมเกิด Hyperplasia (Hp) ซึ่งมีการเพิ่มจํานวน
เซลลของซี่เหงือก ทําใหเกิดการเชื่อมรวมกิ่งเหงือกบางซี่ เกิดการคั่งของเลือด (C) และ
เซลลบวมน้ํา (→) ที่ฐานของซี่เหงือก (Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

B

เนื้อเยื่อเหงือกปลาตะเพียนเดือนเมษายน พบเลือดคั่งในไซนูซอยด (C) pillar cells หด
ตัว ทําใหกิ่งเหงือกเสียรูปรางเกิดการโคงงอในบางซี่ (>) และพบการยกตัว (→) ของ
เซลลเยื่อบุผิว (Bar scale = 30 μm ยอมสี H&E)

C

เนื้อเยื่อเหงือกปลากระดี่หมอในเดือนมกราคม มีการคั่งของเลือดในชองไซนูซอยด (>)
เกิด Telangiectasia (T) กิ่งเหงือกหดสั้นลง (⇒) เมื่อเปรียบเทียบกับปลากระดี่หมอ
กลุมควบคุม (Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

D

เนื้อเยื่อเหงือกปลากระดี่หมอเดือนเมษายน เกิดการคั่งเลือดที่ปลายของซี่เหงือกจนโปง
พอง(C) และการโคงงอของปลายซี่เหงือก (>) (Bar scale = 50 μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.6 พยาธิสภาพของเหงือกปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอจากคลอง 7 ในชวงฤดูฝน
A

เนื้อเยื่อเหงือกปลาตะเพียนเดือนตุลาคม พบ Telangiectasia (T) กิ่งเหงือกเสียรูปราง
(⇒) เนื่องจาก pillar cell หดตัว และเซลลบุกิ่งเหงือกเพิ่มจํานวน (>) (Bar scale = 40
μm ยอมสี H&E)

B

เนื้อเยื่อเหงือกปลาตะเพียนเดือนกรกฎาคม เซลลบุกิ่งเหงือกเกิดการบวมน้ํา (→) ที่
บริเวณฐานของกิ่งเหงือก เกิดการคั่งของเลือด (C) ทําใหปลายกิ่งเหงือกโปงพอง (Bar
scale = 20 μm ยอมสี H&E)

C

เนื้อเยื่อเหงือกปลากระดี่หมอเดือนกรกฎาคม ซี่เหงือกมีการเพิ่มจํานวนเซลล (Hp) ทํา
ใหซี่เหงือกหนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับซี่เหงือกปลากระดี่หมอกลุมควบคุม (Bar scale =
40 μm ยอมสี H&E)

D

เนื้อเยื่อเหงือกปลากระดี่หมอเดือนกรกฎาคม พบการยกตัวของเซลลเยื่อบุผิว (→) ที่
ฐานของกิ่งเหงือกทั้งสองดานของซี่เหงือก (Bar scale = 40 μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.7 พยาธิสภาพของเหงือกปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟน
ความเขมขน 0.1 และ 0.2 ppb เปนเวลา 30 วัน
A

เหงือกปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.1 ppb เปนเวลา 30 วัน
แสดงซี่เหงือก (GF) และกิ่งเหงือก (GL) มีลักษณะปกติเหมือนกลุมควบคุม (Bar scale =
60 μm ยอมสี H&E)

B

เหงือกปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.2 ppb เปนเวลา 30 วัน
แสดงการเพิ่มจํานวนเซลล (Hp) ของซี่เหงือก (GF) จนเชื่อมรวมกิ่งเหงือก (GL) ในบาง
ซี่ เกิดการยกตัวของเซลลบุผิว (→) บริเวณฐานของกิ่งเหงือก (Bar scale = 40 μm ยอม
สี H&E)

C

เหงือกปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.1 ppb เปนเวลา 30 วัน
พบกิ่งเหงือก (GL) หดสั้นลง (>) และซี่เหงือก (GF) มีการเพิ่มจํานวนเซลลบุผิว (∗)
(Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

D

เหงือกปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.2 ppb เปนเวลา 30 วัน
แสดงการเพิ่มจํานวนของเซลลบุซี่เหงือก (GF) และกิ่งเหงือก (GL) ซี่เหงือกหนาขึ้น (∗)
และกิ่งเหงือกหดสั้นลง (>) พบกระดูกออน(Cart) อยูภายในซี่เหงือก (Bar scale = 40
μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.8 พยาธิ สภาพของเหงือกปลาตะเพียนและปลากระดี่ หมอที่ไ ด รับสารเอนโดซั ลแฟน
ความเขมขน 0.5 และ 0.8 ppb เปนเวลา 30 วัน
A

เหงือกปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.5 ppb เปนเวลา 30 วัน พบ
เซลลกิ่งเหงือกบวม (>) บริเวณฐานของกิ่งเหงือก เกิดการยกตัวของเยื่อบุผิว (→) ทั้ง
สองดานของซี่เหงือก (GF) และเกิดการเพิ่มจํานวนเซลล (Hp) ของซี่เหงือก จนเชื่อม
รวมกิ่งเหงือก (GL) (Bar scale = 40 μm ยอมสี H&E))

B

เหงือกปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.8 ppb เปนเวลา 30 วัน
เกิดการคั่งของเลือดที่ปลายกิ่งเหงือกมีลักษณะโปงบวม(C) (Bar scale = 30 μm ยอมสี
H&E)

C

เหงือกปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.5 ppb เปนเวลา 30 วัน
เกิดการยกตัว (→) ของเซลลบุผิวทั้งสองดานของซี่เหงือก และการคั่งของเลือดในสวน
ปลายของซี่เหงือก (C) มีการหดตัวของกิ่งเหงือก (>) (Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

D

เหงือกปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.8 ppb เปนเวลา 30 วัน
เกิดการเพิ่มจํานวนของเซลลกิ่งเหงือก (Hp) ตลอดทั้งซี่มีการหดตัว (>) และมีการยกตัว
(→) ของเซลลเยื่อบุผิวทั้งทั้งสองดานของซี่เหงือกจนกิ่งเหงือกหายไป (Bar scale = 60
μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.9 ตับปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอกลุมควบคุม
A

ตับปลาตะเพียนกลุมควบคุม แสดงเสนเลือด (CV) และชองไซนูซอยด (Si) ที่แยก
ออกมาจากเสนเลือด และพบเซลลตับ (H) เรียงตัวขนานกัน 2 แนว (Bar scale = 40 μm
ยอมสี H&E)

B

ตับปลากระดี่หมอกลุมควบคุม เซลลตับ (H) มีรูปรางหลายเหลี่ยม มีนิวเคลียสกลม
(→) ยอมติดสีน้ําเงินเขม มีชองไซนูซอยด (Si) ติดตอกับเสนเลือด (CV) และคั่น
ระหวางเนื้อเยื่อตับ (Bar scale = 30 μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.10 พยาธิสภาพของตับปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอจากคลอง 7 ในชวงฤดูแลง
A

เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียนเดือนมกราคม เสนเลือด (C) ภายในเซลลตับออนมีเม็ดเลือดแดง
พบเซลลตับออนสลาย (*) และพบเม็ดเลือดขาว (Ly) จํานวนมากบริเวณที่ตับออนสลาย
(Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

B

เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียนเดือนเมษายน เซลลตับพบการตายของนิวเคลียสทั้งแบบสลาย
(Kl) และหดตัวแนน (Py) เซลลตับมีไฮยาลินแกรนูล (Hy) สะสมอยูในภายไซโตพลา
สซึม (Bar scale = 10 μm ยอมสี H&E)

C

เนื้อเยื่อตับปลากระดี่หมอเดือนมกราคม มีการขยายของชองไซนูซอยด (Si) ใกลเสน
เลือด (CV) และในเนื้อเยื่อตับ พบการตายของเซลลตับเปนหยอมๆ (*) (Bar scale = 60
μm ยอมสี H&E)

D

เนื้อเยื่อตับปลากระดี่หมอเดือนเมษายน พบเยื่อหุมตับหลุดลอก (→) และมีการขยาย
ของชองไซนูซอยด (Si) พบการตายของเซลลตับ (*) (Bar scale = 50 μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.11 พยาธิสภาพของตับปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอจากคลอง 7 ในชวงฤดูฝน
A

เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียนเดือนกรกฎาคม พบเซลลเม็ดเลือดขาว (Ly) บริเวณรอบตับออน
มีการคั่งเลือด (C) ในเสนเลือดภายในตับออนและไซนูซอยด (Bar scale = 40 μm ยอม
สี H&E)

B

เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียนเดือนตุลาคม เซลลตับตายจนเห็นเปนเพียงชองวางภายในตับ (*)
พบการสะสมของแวคคิวโอล (V) ในไซโตพลาสซึม มีหยอมเลือดออก (He) ภายใน
เนื้อเยื่อ (Bar scale = 20 μm ยอมสี H&E)

C

ตับปลากระดี่หมอเดือนกรกฎาคมพบการสะสมของแวคคิวโอล (V) ภายในไซโตพลาสซึมของเซลลตับ แตกตางกัน 2 บริเวณอยางชัดเจนในเนื้อเยื่อตับ (Bar scale = 60 μm
ยอมสี H&E)

D

เนื้อเยื่อตับปลากระดี่หมอเดือนตุลาคม มีการแทรกตัวของ fibroblast (F) ภายในเนื้อเยื่อ
ตับ ชองไซนูซอยดขยาย ไซโตพลาสซึมของเซลลตับ (H) ยอมติดสีชมพูเขม (Bar scale
= 30 μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.12 พยาธิ ส ภาพของตั บ ปลาตะเพี ย นและปลากระดี่ ห ม อ ที่ ไ ด รั บ สารเอนโดซั ล แฟน
ความเขมขน 0.1 และ 0.2 ppb เปนเวลา 30 วัน
A

เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.1 ppb เปนเวลา 30
วัน มีนิวเคลียสกลมขนาดเล็กติดสีน้ําเงินเขม เซลลตับรอบๆตับออนตายจนเห็นเปน
ชองวาง (*) เซลลตับหดตัว มีการคั่งของเลือดในเสนเลือด (C) (Bar scale = 60 μm ยอม
สี H&E)

B

เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.2 ppb เปนเวลา 30 วัน
เซลลตับตาย (*) จนเห็นเปนเพียงชองวาง พบสารยอมติดสีชมพูเขม (Ex) ภายใน
ชองวางของเนื้อเยื่อตับและมีเซลลเม็ดเลือดขาว (→) เขามาบริเวณนี้ (Bar scale = 60
μm ยอมสี H&E)

C

เนื้อเยื่อตับปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.1 ppb เปนเวลา 30
วัน พบการสะสมของแวคคิวโอล (V) ในไซโตพลาสซึม พบเซลลตับตาย (*) เปน
หยอมๆ (Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

D

เนื้อเยื่อตับปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.2 ppb เปนเวลา 30
วันมีแวคคิวโอล (V) ขนาดเล็กในไซโตพลาสซึม เซลลตับออน (P) ฝอเสียรูปราง
ไซโตพลาสซึมติดสีน้ําเงินเขมและจํานวน zymogen granule นอย (Bar scale = 50 μm
ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.13 พยาธิ ส ภาพของตั บ ปลาตะเพี ย นและปลากระดี่ ห ม อ ที่ ไ ด รั บ สารเอนโดซั ล แฟน
ความเขมขน 0.5 และ 0.8 ppb เปนเวลา 30 วัน
A

เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.5 ppb เปนเวลา 30 วัน
พบทอน้ําดี (B) ภายในเสนเลือด (BV) พบเยื่อบุเสนเลือดสลายและเยื่อหุมเสนเลือดหลุด
ลอกจากผนัง (⇒) พบเซลลเม็ดเลือดขาวและเศษเซลลตับที่ตาย (>) และพบการตาย
ของเซลลตับ (*) ใกลเสนเลือด (Bar scale = 50 μm ยอมสี H&E)

B

เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.8 ppb เปนเวลา 30 วัน
พบเยื่อหุมตับหลุดลอก (→) เซลลตับตายแบบกระจาย (*) บางสวนยอมติดสีจางลง (>)
(Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

C

เนื้อเยื่อตับปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.5 ppb เปนเวลา 30
วันพบเยื่อหุมเสนเลือดหลุดลอก (→) มีเศษเซลลตับที่ตาย (>) เม็ดเลือดแดง (Rb) และ
เม็ดเลือดขาว (Ly) แทรกปนกันอยูภายในหลอดเลือด (BV) และพบการตายของเซลล
ตับใกลหลอดเลือด (*) (Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

D

เนื้อเยื่อตับปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.8 ppb เปนเวลา 30
วันพบเยื่อหุมตับหลุดลอก (→) และมีเม็ดเลือดขาว (Ly) สะสมอยูบริเวณเยื่อหุมตับ
พบเซลลตับตาย (*) และเซลลตับบางสวนยอมติดสีจางลง (>) (Bar scale = 50 μm
ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.14 พยาธิ ส ภาพของตั บ ปลาตะเพี ย นและปลากระดี่ ห ม อ ที่ ไ ด รั บ สารเอนโดซั ล แฟน
ความเขมขน 0.5 และ 0.8 ppb เปนเวลา 30 วัน
A

เนื้อเยื่อตับปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.8 ppb เปนเวลา 30 วัน
พบการคั่งเลือด (C) ในไซนูซอยด พบการแทรกตัวของ fibroblast (F) แทนที่เนื้อเยื่อที่
ตาย (Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

B

เนื้อเยื่อตับปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.5 ppb เปนเวลา 30
วัน พบการแทรกตัวของ fibroblast (F) บริเวณที่มีการตายของเซลลตับ (*) (Bar scale =
20 μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.15 ไตปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอกลุมควบคุม
A

แสดงเนื้อเยื่อไตปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอกลุมควบคุมประกอบดวย ทอไต(R)
เนื้อเยื่อสรางเลือด (Ho) แทรกอยูระหวางทอไต และโกลเมอรูลัส (G) เปนกลุมของ
หลอดเลือดฝอยลอมรอบดวยเซลลเยื่อบุหลอดเลือดฝอย basal lamina และvisceral
epithelium ติดอยูกับผนังดานนอกของ glomerulus ระหวางชั้นทั้งสองมี Bowman’s
space (*) กั้นอยู (Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

B

แสดงเนื้อเยื่อไตปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอกลุมควบคุมประกอบดวย ทอไต(R)
เนื้อเยื่อสรางเลือด (Ho) และโกลเมอรูลัส (G) (Bar scale = 30 μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.16 พยาธิสภาพของไตปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอจากคลอง 7 ในชวงฤดูแลง
A

ไตปลาตะเพียนเดือนมกราคม พบการแทรกตัวของ fibrous cell (F) บริเวณที่มีการตาย
ของเนื้อเยื่อไต (*) พบหยอมเลือดออก (Ho) ในเนื้อเยื่อสรางเลือด ทอไตตาย (R) พบ
นิวเคลียสหดตัว (→) และสลาย (>) ในเซลลทอไต (Bar scale = 20 μm ยอมสี H&E)

B

ไตปลากระดี่หมอเดือนเมษายน พบทอไตเสื่อม (*) ไมสามารถเห็นขอบเขตของเซลล
ทอไต (Bar scale = 30 μm ยอมสี H&E)

C

ไตปลากระดี่หมอเดือนเมษายน พบสารยอมติดสีชมพู (Ex) แทนที่บริเวณที่เคยเปนทอ
ไต มีการตายของเนื้อเยื่อไต (*) เห็นเปนชองวาง โกลเมอรูลัสหดตัวแนน (G) (Bar scale
= 30 μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.17 พยาธิสภาพไตของปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอจากคลอง 7 ในชวงฤดูฝน
A

ไตปลาตะเพียนเดือนกรกฏาคม พบทอไตสลาย (R) จนไมเห็นขอบเขตของเซลลทอไต
เซลลทอไตฝอ (A) เนื้อเยื่อไตตาย (*) และโกลเมอรูลัส (G) สลาย (Bar scale = 20 μm
ยอมสี H&E)

B

ไตปลากระดี่หมอเดือนตุลาคม พบหยอมเลือดออก (He) แทรกกระจายทั่วทั้งเนื้อเยื่อไต
ไซโตพลาสซึมของเซลลทอไตยอมติดสีชมพูเขม พบเซลลทอไตฝอ (A) จนเห็นเปน
ชองวางระหวางทอไตกับเนื้อเยื่อสรางเลือด (Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

C

ไตปลากระดี่หมอเดือนตุลาคม พบการติดสีชมพูเขมของเซลลทอไต (R) เนื้อเยื่อสราง
เลือดตาย (*) และมีหยอมเลือดออก (He) (Bar scale = 30 μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.18 พยาธิ ส ภาพของไตในปลาตะเพี ย นและปลากระดี่ ห ม อ ที่ ไ ด รั บ สารเอนโดซั ล แฟน
ความเขมขน 0.1 และ 0.2 ppb เปนเวลา 30 วัน
A

เนื้อเยื่อไตปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.1 ppb เปนเวลา 30 วัน
พบทอไต (R) และโกลเมอรูลัสหดตัวแนน (G) เห็นเปนชองวางระหวางเนื้อเยื่อ มีการ
สะสมของแวคคิวโอล (V) ในเซลลทอไต ทอไตฝอ (A) และตาย (*) (Bar scale = 30
μm ยอมสี H&E)

B

แสดงเนื้อเยื่อไตปลาตะเพียนประกอบดวยที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.2
ppb เปนเวลา 30 วัน พบการสะสมของ hyaline granule (Hy) ในเซลลทอไต (Bar scale
= 10 μm ยอมสี H&E)

C

เนื้อเยื่อไตปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.1 ppb เปนเวลา 30
วัน มีการสะสมแวคคิวโอล (V) ในเซลลทอไต พบการตายของเนื้อเยื่อไตเห็นเปน
ชองวาง (*) (Bar scale = 60 μm ยอมสี H&E)

D

ไตปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.2 ppb เปนระยะเวลา 30 วัน
ไซโตพลาสซึมของเซลลทอไตยอมติดสีชมพู (R) มีการสะสมของแวคคิวโอล (V) ใน
ทอไต (Bar scale = 30 μm ยอมสี H&E)
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ภาพที่ 4.19 พยาธิ ส ภาพของไตในปลาตะเพี ย นและปลากระดี่ ห ม อ ที่ ไ ด รั บ สารเอนโดซั ล แฟน
ความเขมขน 0.5 และ 0.8 ppb เปนเวลา 30 วัน
A

ไตปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.5 ppb เปนระยะเวลา 30 วัน
พบสารยอมติดสีชมพูในเนื้อเยื่อไต (Ex) เซลลทอไตมีการสะสมแวคคิวโอล (V) ทอไต
ตายจนเห็นเปนเพียงชองวางภายในเนื้อเยื่อไต (*) (Bar scale = 20 μm ยอมสี H&E)

B

ไตปลาตะเพียนที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.8 ppb เปนระยะเวลา 30วัน
พบเซลลทอไตยอมติดสีชมพู (R) เซลลทอไตมีการสะสมแวคคิวโอล (V) ภายในโกล
เมอลูรัสมีเลือดคั่ง (G) (Bar scale = 30 μm ยอมสี H&E)

C

ไตปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.5 ppb เปนระยะเวลา 30 วัน
พบทอไตบางทอสลาย (*) โกลเมอรูลัส (G) หดตัว (Bar scale = 20 μm ยอมสี H&E)

D

ไตปลากระดี่หมอที่ไดรับสารเอนโดซัลแฟนความเขมขน 0.8 ppb เปนระยะเวลา 30 วัน
มีการสะสมแวคคิวโอล (V) ในเซลลทอไต พบทอไตสลาย (R) มีหยอมเลือดออกใน
เนื้อเยื่อไตเนื้อเยื่อไตตาย (*) และมีการแทรกตัวของ fibroblast (F) (Bar scale = 30 μm
ยอมสี H&E)
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4.3 ผลการวิเคราะหสารออรกาโนคลอรีนดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
4.3.1 ผลรีเทนชั่นไทมและคา R2 ของสารมาตรฐานออรกาโนคลอรีน 17 ชนิด
สรางกราฟมาตรฐานดวยการฉีดสารมาตรฐานออรกาโนคลอรีน 17 ชนิด ที่ความเขมขน
0.1 1 10 50 100 ppb สามารถแยกตามลําดับเวลาการออกมาของสารหรือรีเทนชั่นไทม (ตารางที่
4.2) ดังนี้ แอลฟา-บีเอชซี แกมมา-บีเอชซี เบตา-บีเอชซี เฮปตาคลอร เดลตา-บีเอชซี อัลดริน เฮปตา
คลอรเอพอกไซด แกมมา-เอนโดซัลแฟน พารา, พารา-ดีดีอี ดีลดริน เอนดริน พารา, พารา-ดีดีดี
เบตา-เอนโดซัลแฟน พารา,พารา-ดีดีที เอน ดรินอัลดีไฮด เอนโดซัลแฟนซัลเฟต เมทอกซีคลอร ดัง
แสดงในภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.20 โครมาโตแกรมสารมาตรฐานออรกาโนคลอรีน 17 ชนิด ทีค่ วามเขมขน 50 ppb
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ตารางที่ 4.2 รีเทนชั่นไทมและคา R2
สารออรกาโนคลอรีน
แอลฟา-บีเอชซี
แกมมา-บีเอชซี
เบตา-บีเอชซี
เฮปตาคลอร
เดลตา-บีเอชซี
อัลดริน
เฮปตาคลอรเอพอกไซด
แกมมา-เอนโดซัลแฟน
พารา,พารา-ดีดีอี
ดีลดริน
เอนดริน
พารา,พารา-ดีดีดี
เบตา-เอนโดซัลแฟน
พารา,พารา-ดีดีที
เอนดรินอัลดีไฮด
เอนโดซัลแฟนซัลเฟต
เมทอกซีคลอร

รีเทนชั่นไทม(นาที)
13.242
14.136
14.327
15.222
15.325
16.197
17.612
18.456
18.931
19.101
19.795
20.034
20.152
20.672
20.774
21.14
22.657

คา R2
0.9982
0.9986
0.9982
0.9982
0.9982
0.9982
0.9976
0.9981
0.9982
0.9983
0.9976
0.9979
0.9981
0.9977
0.9982
0.9985
0.9983

4.3.2 การหาประสิทธิภาพในการวิเคราะห
ผลของการหาประสิทธิภาพการวิเคราะหครั้งนี้ในตัวอยางน้ํามีคาเทากับ 91.64-128.31
เปอรเซ็นต และในตัวอยางปลามีคาเทากับ 91.27-116.03 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในชวงที่ยอมรับไดคือ
70-130% (Vives and Grimalt, 2002)
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4.3.3 การหาขอบเขตการวิเคราะห
ขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห(limit of detection; LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดของการ
วิเคราะหปริมาณ (limit of quantitation; LOQ) ของการศึกษาครั้งนี้คือ 0.007-0.01 ppb และ 0.0060.01 ppb ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ขีดจํากัดต่ําสุดของการวิเคราะห (limit of detection; LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดของการ
วิเคราะหปริมาณ (limit of quantitation; LOQ)
สารออรกาโนคลอรีน
แอลฟา-บีเอชซี
แกมมา-บีเอชซี
เบตา-บีเอชซี
เฮปตาคลอร
เดลตา-บีเอชซี
อัลดริน
เฮปตาคลอรเอพอกไซด
แกมมา-เอนโดซัลแฟน
พารา,พารา-ดีดีอี
ดีลดริน
เอนดริน
พารา,พารา-ดีดีดี
เบตา-เอนโดซัลแฟน
พารา,พารา-ดีดีที
เอนดรินอัลดีไฮด
เอนโดซัลแฟนซัลเฟต
เมทอกซีคลอร

LOD
0.003
0.003
0.02
0.003
0.003
0.003
0.006
0.005
0.005
0.005
0.004
0.007
0.005
0.002
0.01
0.02
0.002

LOQ
0.01
0.01
0.07
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.005
0.04
0.06
0.006
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ความเขมขนของสารในตัวอยางน้ําทัง้ คลอง (ppb)

0.07
aBHC
gBHC

0.06

bBHC
Hepatachlor

0.05

dBHC
Aldrin

0.04

Hep. epoxide
Endosulfan I
4,4 DDE

0.03

Dieldrin
Endrin

0.02

4,4 DDD
Endosulfan II

0.01

4,4 DDT
Endrin aldehyde
Endo sulfate

0
เมษายน

กรกฎาคม

ตุลาคม

มกราคม

Methoxychlor

เดือน
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ภาพที่ 4.21 คาความเขมขนของสารออรกาโนคลอรีนในน้ําทั้งคอลงเดื
คลองเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
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ความเขม ขย ของสารในตั ว อย า งปลาตะเพีย น (ppb)

7

aBHC
gBHC

6

bBHC
Hepatachlor

5

dBHC
Aldrin

4

Hep. epoxide
Endosulfan I
4,4 DDE

3

Dieldrin
Endrin

2

4,4 DDD
Endosulfan II

1

4,4 DDT
Endrin aldehyde

0

Endo sulfate
เมษายน

กรกฎาคม

ตุลาคม

มกราคม

Methoxychlor

เดือน

ภาพที่ 4.22 คาความเขมขนของสารออรกาโนคลอรีนในปลาตะเพียนเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
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ความเขม ขน ของสารในตัวอย างปลากระดี่ (ppb)

4.5
aBHC

4

gBHC
bBHC

3.5

Hepatachlor
dBHC

3

Aldrin
Hep. epoxide

2.5

Endosulfan I
4,4 DDE

2

Dieldrin
1.5

Endrin
4,4 DDD

1

Endosulfan II
4,4 DDT

0.5

Endrin aldehyde
Endo sulfate

0
เมษายน

กรกฎาคม

ตุลาคม

มกราคม

Methoxychlor

เดือน
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ภาพที่ 4.23 คาความเขมขนของสารออรกาโนคลอรีนในปลากระดีห่ มอเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551

76

4.3.4 สารออรกาโนคลอรีนทีพ่ บในตัวอยางน้ํา ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอในคลอง 7
จังหวัดปทุมธานี
ปริมาณสารออรกาโนคลอรีนที่ตรวจพบในน้ําและปลาทั้ง 2 ชนิดในเดือนเมษายน
กรกฎาคม ตุ ล าคม พ.ศ.2550
และเดื อ นมกราคม พ.ศ. 2551 ดั ง แสดงในภาพที่ 4.21-4.23
ความเขมขนของสารแตละชนิดของทั้งตัวอยางน้ําและปลาทั้ง 2 ชนิดแสดงในภาพที่ 4.24-4.40
ชนิด 1 แอลฟา-บีเอชซี

ความเขมขนของสาร aBHC (ppb)

5

น้ําทั้งคลอง
ปลาตะเพียน
ปลากระดี่หมอ

4
3
2
1
0
เมษายน

กรกฎาคม

เดือน

ตุลาคม

มกราคม

ภาพที่ 4.24 คาความเขมขนของสารแอลฟา-บีเอชซีในน้าํ ทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
ในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
จากการวิเคราะหสารแอลฟา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่
หมอ เดือนเมษายนพบสารแอลฟา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.005 ppb
ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ1.24 และ 0.72 ppb ในเดือนกรกฎาคม
พบสารแอลฟา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ย 0.0058 ppb และไมพบในตัวอยางปลา
ตะเพียนสวนในตัวอยางปลากระดี่หมอพบวามีคาเฉลี่ยแอลฟา-บีเอชซีเทากับ 0.49 ppb ในเดือน
ตุลาคมไมพบสารแอลฟา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และ 4.27 ppb ตามลําดับ ในเดือนมกราคมพบสารแอลฟา-บีเอชซีในตัวอยางน้ํา
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ทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.004 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอพบวามีคาเฉลี่ย
เทากับ1.99 และ 1.79 ppb ตามลําดับ
ชนิด 2 แกมมา-บีเอชซี
ความเขมขนของสาร gBHC (ppb)

0.8
0.7

น้ําทั้งคลอง

0.6

ปลาตะเพียน

0.5

ปลากระดี่หมอ

0.4
0.3
0.2
0.1
0

เมษายน

กรกฎาคม

เดือน

ตุลาคม

มกราคม

ภาพที่ 4.25 คาความเขมขนของสารแกมมา-บีเอชซีในน้าํ ทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
ในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
จากการวิเคราะหสารแกมมา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียน และปลากระดี่
หมอ ในเดือนเมษายนพบสารแกมมา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลองคาเฉลี่ยเทากับ 0.026 ppb
ตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.706 และ 0.353 ppb เดือนกรกฎาคมพบ
สารแกมมา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ย 0.011 ppb ตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่
หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.274 และ 0.557 ppb ในเดือนตุลาคมพบสารแกมมา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้ง
คลองคาเฉลี่ยเทากับ 0.004 ppb และไมพบสารแกมมา-บีเอชซีในตัวอยางปลาตะเพียน สวนใน
ตัวอยางปลากระดี่หมอพบวามีความเขมขนของสารแกมมา-บีเอชซีมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.245 ppb ใน
เดือนมกราคมพบสารแกมมา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.004 ppb และใน
ตัวอยางปลาตะเพียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.343 ppb แต ไ ม พบในตัวอยางปลากระดี่หมอ
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ความเขมขนของสาร bBHC (ppb)

ชนิด 3 เบตา-บีเอชซี
1.6
1.4

น้ําทั้งคลอง

1.2

ปลาตะเพียน

1

ปลากระดี่หมอ

0.8
0.6
0.4
0.2
0

เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
เดือน

มกราคม

ภาพที่ 4.26 คาความเขมขนของสารเบตา-บีเอชซีในน้ําทัง้ คลอง ปลาตะเพียนและปลากระดีห่ มอใน
เดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
จากการวิเคราะหสารเบตา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียน และปลากระดี่หมอ
สามารถตรวจสอบสารเบตา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลองและในปลาตะเพียนเฉพาะในเดือน
เมษายนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0313 และ 1.081 ppb ตามลําดับ
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ความเขมขนของสาร Hepatachlor (ppb)

ชนิด 4 เฮปตาคลอร
2.5

น้ําทั้งคลอง

2

ปลาตะเพียน
1.5

ปลากระดี่หมอ

1
0.5
0

เมษายน

กรกฎาคม
ตุลาคม
เดือน

มกราคม

ภาพที่ 4.27 คาความเขมขนของสารเฮปตาคลอรในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดีห่ มอใน
เดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
จากการวิเคราะหสารเฮปตาคลอรในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
เดือนเมษายนพบปริมาณความเขมขนในตัวอยางน้ําทั้งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.013 ppb และตรวจพบ
ความเขมขนของสารเฮปตาคลอรในปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.459 และ
0.904 ppb ตามลําดับ ในเดือนกรกฎาคมพบสารเฮปตาคลอรในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ย 0.033
ppb ตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.250 และ 0.617 ppb ในเดือนตุลาคม
พบสารเฮปตาคลอรในตัวอยางน้ําทั้งคลองคาเฉลี่ยเทากับ 0.005 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและ
ปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.905และ 0.532 ppb ในเดือนมกราคมพบสารเฮปตาคลอรใน
ตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.011 ppb ตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอพบวามี
ความเขมขนของสารเฮปตาคลอรมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.424 และ 0.362 ppb ตามลําดับ

80

ความเขมขนของสาร dBHC (ppb)

ชนิด 5 เดลตา-บีเอชซี
4

น้ําทั้งคลอง

3.5

ปลาตะเพียน

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ปลากระดี่หมอ

เมษายน

กรกฎาคม
ตุลาคม
เดือน

มกราคม

ภาพที่ 4.28 คาความเขมขนของสารเดลตา-บีเอชซีในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
ในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
จากการวิเคราะหสารเดลตา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
เดือนเมษายนพบสารเดลตา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.005 ppb ในตัวอยาง
ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอพบคาเฉลี่ยเทากับ 1.235 และ 0.566 ppb ในเดือนกรกฎาคมพบสาร
เดลตา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.006 ppb และไมพบสารเดลตา-บีเอชซีใน
ปลาทั้งสองชนิด เดือนตุลาคมพบสารเดลตา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ
0.011 ppb ตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.558 และ 2.614 ppb
เดือนมกราคมพบสารเดลตา-บีเอชซีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.006 ppb ตัวอยางใน
ตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยคือ 2.931 และ 2.661 ppb ตามลําดับ
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ความเขมขนของสาร Aldrin (ppb)

ชนิด 6 อัลดริน
น้ําทั้งคลอง

2

ปลาตะเพียน

1.5

ปลากระดี่หมอ

1
0.5
0
เมษายน

กรกฎาคม
ตุลาคม
เดือน

มกราคม

ภาพที่ 4.29 คาความเขมขนของสารอัลดรินในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอในเดือน
เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
เมื่อพิจารณาการวิเคราะหสารอัลดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลองปลาตะเพียนและปลากระดี่
หมอ เดือนเมษายนพบสารอัลดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0042 ppb ตัวอยางปลา
ตะเพียนและปลากระดี่หมอ พบความเขมขนของสารอัลดรินมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.526 และ 1.427 ppb
ในเดือนกรกฎาคมพบสารอัลดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0087 ppb ในตัวอยาง
ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอพบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.953 และ 0.438 ppb ในเดือนตุลาคมพบ
สารอัลดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลองคาเฉลี่ยเทากับ 0.004 ppb ตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่
หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.292 และ 1.032 ppb ในเดือนมกราคมพบสารอัลดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลอง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.004 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเทากับ 1.161 และ
0.4354 ppb
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ความเขมขนของสาร Hep. epoxide (ppb)

ชนิด 7 เฮปตาคลอรเอพอกไซด
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ภาพที่ 4.30 คาความเขมขนของสารเฮปตาคลอรเอพอกไซดในน้ําทัง้ คลอง ปลาตะเพียนและปลา
กระดีห่ มอในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
เมื่อพิจารณาการวิเคราะหสารเฮปตาคลอรเอพอกไซดในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียน
และปลากระดี่ หมอ พบสารเฮปตาคลอรเอพอกไซดในเดือนเมษายนในตัวอยางน้ําทั้ งคลอง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.007 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.160 และ
0.435 ppb ในเดือนกรกฎาคมพบสารเฮปตาคลอรเอพอกไซดในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ
0.0087 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0953 และ 0.438 ppb ใน
เดือนตุลาคมและเดือนมกราคมไมพบสารเฮปตาคลอรเอพอกไซดในทั้งสามตัวอยาง
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ความเขมขนของสาร Endosulfan I (ppb)

ชนิด 8 แกมมา-เอนโดซัลแฟน
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ภาพที่ 4.31 คาความเขมขนของสารแกมมา-เอนโดซัลแฟนในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลา
กระดีห่ มอในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
ผลการวิเคราะหสารแกมมา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียน และปลา
กระดี่หมอในทั้งสี่เดือน พบวาในเดือนเมษายนพบสารแกมมา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยางน้ําทั้ง
คลองและปลาตะเพียน 0.0053 และ 0.6094 ppb ตามลําดับโดยไมพบในตัวอยางปลากระดี่หมอ
ในเดือนกรกฎาคมพบสารแกมมา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยางน้ําทั้งคลอง 0.0212 ppb แตไมพบใน
ตัวอยางปลาทั้ง 2 ชนิด ในเดือนตุลาคมและเดือนมกราคมไมพบสารแกมมา-เอนโดซัลแฟนในทั้ง
สามตัวอยาง
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ความเขมขนของสาร 4,4 DDE (ppb)

ชนิด 9 4,4’-ดีดีอี
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ภาพที่ 4.32 คาความเขมขนของสาร 4,4’-ดีดีอีในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดีห่ มอใน
เดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
ผลการวิเคราะหสาร 4,4’-ดีดีอีในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
เดือนเมษายนพบสาร 4,4’-ดีดีอีในตัวอยางน้ําทั้งคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0039 ppb ในตัวอยางปลา
ตะเพียนและปลากระดี่หมอพบความเขมขนของสาร 4,4’-ดีดีอี มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.988 และ 0.239
ppb ในเดือนกรกฎาคมพบสาร 4,4’-ดีดีอีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0087 ppb
ตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.229 และ 0.462 ppb ในเดือนตุลาคมพบ
สาร 4,4’-ดีดีอีในตัวอยางน้ําทั้งคลองคาเฉลี่ยเทากับ 0.002 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลา
กระดี่หมอพบวามีความเขมขนของสาร 4,4’-ดีดีอีมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.298 และ 0.209 ppb ในเดือน
มกราคมพบสาร 4,4’-ดีดีอีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.002 ppb ในตัวอยางในปลา
ตะเพียนและปลากระดี่หมอพบคาเฉลี่ย 0.2108 และ 0.1549 ppb
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ความเขมขนของสาร Dieldrin (ppb)

ชนิด 10 ดีลดริน
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ภาพที่ 4.33 คาความเขมขนของสารดีลดรินในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอในเดือน
เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
ผลการวิเคราะหสารดีลดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอใน
เดือนเมษายนพบสารดีลดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0053 ppb ในตัวอยางปลา
ตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.338 และ 0.120 ppb ในเดือนกรกฎาคมพบสาร
ดีลดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0092 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่
หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.016 และ 0.269 ppb ในเดือนตุลาคมพบสารดีลดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลอง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.001 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.079 และ
0.129 ppb ในเดือนมกราคมพบสารดีลดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.001 ppb ใน
ตัวอยางในปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.218 และ 0.201 ppb
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ความเขมขนของสาร Endrin (ppb)

ชนิด 11 เอนดริน
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ภาพที่ 4.34 คาความเขมขนของสารเอนดรินในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอใน
เดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
ผลวิเคราะหสารเอนดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ ในเดือน
เมษายนและกรกฎาคมพบสารเอนดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.033 และ 0.027 ppb
ตามลําดับ และไมพบสารเอนดรินในตัวอยางปลาทั้งสองชนิด ในเดือนตุลาคมพบสารเอนดรินใน
ตัวอยางน้ําทั้งคลองคาเฉลี่ยเทากับ 0.003 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.233 และ 0.160 ppb ในเดือนมกราคมพบสารเอนดรินในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.003 ppb ในตัวอยางในปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ย 0.225 และ 0.160 ppb
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ความเข มข นของสาร 4,4 DDD (ppb)

ชนิด 12 4,4’-ดีดีดี
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ภาพที่ 4.35 คาความเขมขนของสาร4,4’-ดีดีดใี นน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดีห่ มอใน
เดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
ผลการวิเคราะหสาร 4,4’-ดีดีดีในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอใน
ทั้งสี่เดือน พบวาในเดือนเมษายนไมพบสาร 4,4’-ดีดีดีในตัวอยางทั้งสามชนิด เดือนกรกฎาคมพบ
สาร 4,4’-ดีดีดีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.002 ppb และไมพบสาร 4,4’-ดีดีดีใน
ตัวอยางปลาทั้งสองชนิด ในเดือนตุลาคมพบสาร 4,4’-ดีดีดีในตัวอยางน้ําทั้งคลองคาเฉลี่ยเทากับ
0.003 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.113 และ 0.167 ppb
ในเดือนมกราคม พบสาร 4,4’-ดีดีดีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.002 ppb และไมพบ
สาร 4,4’-ดีดีดีในตัวอยางปลาตะเพียน แตพบในตัวอยางปลากระดี่หมอเทากับ 0.103 ppb
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ความเขมขนของสาร Endosulfan II (ppb)

ชนิด 13 เบตา-เอนโดซัลแฟน
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ภาพที่ 4.36 คาความเขมขนของสารเบตา-เอนโดซัลแฟนในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่
หมอในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
จากผลการวิเคราะหสารเบตา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลา
กระดี่หมอในทั้งสี่เดือน พบวาในเดือนเมษายนพบสารเบตา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยางน้ําทั้งคลอง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.002 ppb และพบสารเบตา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยางปลาตะเพียนเทากับ 0.149
ppb แตไมพบในตัวอยางปลากระดี่หมอ ในเดือนกรกฎาคมพบสารเบตา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยาง
น้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.004 ppb แตไมพบสารเบตา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยางทั้งปลา
ตะเพียนและปลากระดี่หมอ เดือนตุลาคมพบสารเบตา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยางน้ําทั้งคลองมี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.003 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.085 และ
0.159 ppb ในเดือนมกราคม พบสารเบตา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ
0.003 ppb และไมพบสารเบตา-เอนโดซัลแฟนในตัวอยางปลาตะเพียน แตพบในตัวอยางปลากระดี่
หมอ เทากับ 0.124 ppb
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ความเขมขนของสาร 4,4 DDT (ppb)

ชนิด 14 4,4’-ดีดีที
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ภาพที่ 4.37 คาความเขมขนของสาร4,4’-ดีดีทีในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดีห่ มอใน
เดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
ผลการวิเคราะหสาร 4,4’-ดีดีที ในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
เดือนเมษายนไมพบสาร 4,4’-ดีดีทีในทั้งสามตัวอยาง ในเดือนกรกฎาคมพบสาร 4,4’-ดีดีทีใน
ตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.027 ppb และไมพบสาร 4,4’-ดีดีทีในตัวอยางปลาทั้งปลา
ตะเพียนและปลากระดี่หมอ ในเดือนตุลาคมพบสาร 4,4’-ดีดีทีในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.009 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.763 และ 0.504 ppb
เดือนมกราคมพบสาร 4,4’-ดีดีทีในตัวอยางน้ําทั้งคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.009 ppb ไมพบสาร 4,4’ดีดีทีในตัวอยางปลาตะเพียนแตพบในตัวอยางปลากระดี่หมอเทากับ 0.391 ppb
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ความเขมขนของสาร Endrin aldehyde
(ppb)

ชนิด 15 เอนดรินอัลดีไฮด
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ภาพที่ 4.37 คาความเขมขนของสารเอนดรินอัลดีไฮด ในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่
หมอในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
เมื่อพิจารณาการวิเคราะหสารเอนดรินอัลดีไฮดในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและ
ปลากระดี่หมอในทั้งสี่เดือน พบวาในเดือนเมษายนพบสารเอนดรินอัลดีไฮดในตัวอยางน้ําทั้งคลอง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.004 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.753 และ
3.759 ppb ในเดือนกรกฎาคมพบสารเอนดรินอัลดีไฮดในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.039
ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอพบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.559 และ 3.708 ppb ใน
เดือนตุลาคม พบสารเอนดรินอัลดีไฮดในตัวอยางน้ําทั้งคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.007 ppb และพบ
สารเอนดรินอัลดีไฮดในตัวอยางปลาตะเพียนเทากับ 0.083 ppb แตไมพบในตัวอยางปลากระดี่หมอ
ในเดือนมกราคมพบสารเอนดรินอัลดีไฮดในตัวอยางน้ําทั้งคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.007 ppb และ
ไม พ บสารเอนดริ น อั ล ดี ไ ฮด ใ นตั ว อย า งปลาตะเพี ย นแต พ บในตั ว อย า งปลากระดี่ ห ม อ เท า กั บ
0.090 ppb

91

ความเขมขนของสาร Endosulfate
(ppb)

ชนิด 16 เอนโดซัลแฟนซัลเฟต

2.5

น้ําทั้งคลอง

2

ปลาตะเพียน

1.5

ปลากระดี่หมอ

1
0.5
0
เมษายน

กรกฎาคม ตุลาคม
เดือน

มกราคม

ภาพที่ 4.39 คาความเขมขนของสารเอนโดซัลแฟนซัลเฟตในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลา
กระดีห่ มอในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
เมื่อพิจารณาการวิเคราะหสารเอนโดซัลแฟนซัลเฟตในตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียน
และปลากระดี่หมอในทั้งสี่เดือน เดือนเมษายนพบสารเอนโดซัลแฟนซัลเฟตในตัวอยางน้ําทั้งคลอง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.007 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.003 และ
0.372 ppb ในเดือนกรกฎาคมพบสารเอนโดซัลแฟนซัลเฟตในตัวอยางน้ําทั้งคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ
0.009 ppb ในตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.205 และ 2.024 ppb ใน
เดือนตุลาคมพบสารเอนโดซัลแฟนซัลเฟตในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.004 ppb ใน
ตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.403 และ 0.294 ppb ในเดือนมกราคม
พบสารเอนโดซัลแฟนซัลเฟตในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0047 ppb ในตัวอยางปลา
ตะเพียนและปลากระดี่หมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.297 และ 0.275 ppb
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ความเขมขนของสาร Methoxychlor (ppb)

ชนิด 17 เมทอกซีคลอร
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ภาพที่ 4.40 คาความเขมขนของสารเมทอกซีคลอรในน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
ในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม พ.ศ.2550 และเดือนมกราคม พ.ศ.2551
ผลการวิเคราะหสารเมทอกซีคลอรตัวอยางน้ําทั้งคลอง ปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
พบวาในเดือนเมษายนและกรกฎาคมพบสารเมทอกซีคลอรในตัวอยางน้ําทั้งคลองมีคาเฉลี่ยเทากับ
0.001 และ 0.007 ppb ตามลําดับ และไมพบสารเมทอกซีคลอรในตัวอยางทั้งปลาตะเพียนและปลา
กระดี่หมอ ในเดือนตุลาคมพบสารเมทอกซีคลอรในตัวอยางน้ําทั้งคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.003 ppb
และเมื่อเปรียบเทียบระหวางตัวอยางปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ พบวามีความเขมขนของสาร
เมทอกซีคลอรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05(คาเฉลี่ยเทากับ 0.649 และ 0.305 ppb
ตามลําดับ) ในเดือนมกราคมพบสารเมทอกซีคลอรในตัวอยางน้ําทั้งคลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.002
ppb และไมพบสารเมทอกซีคลอรในตัวอยางปลาตะเพียนแตพบในตัวอยางปลากระดี่หมอเทากับ
0.316 ppb

บทที่ 5
อภิปรายผลการทดลอง สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผลการทดลอง
5.1.1 ปจจัยทางกายภาพของน้ําที่ทําการตรวจระหวางการเก็บตัวอยาง
คุณภาพน้ําของคลอง 7 ที่ศึกษาแมจะพบปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําในเดือนกรกฎาคม
และเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 มีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานน้ําที่กําหนดไวคือต่ํากวา 4 mg/L (เปยมศักดิ์
เมนะเศวต, 2543) ซึ่งแสดงถึงการสะสมของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเชนแพลงตอนปริมาณสูงในน้ํา แต
สามารถนําน้ําจากคลอง 7 มาใชในการทําเกษตรกรรมได
5.1.2 พยาธิสภาพของเหงือกปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
เหงื อ กเป น อวั ย วะที่ ค อ นข า งละเอี ย ดอ อ นเมื่ อ เที ย บกั บ ส ว นที่ ป กคลุ ม ผิ ว หนั ง ที่ เ หลื อ
เนื่องจากการหายใจตองใชการแพรกระจายของแกสผานเยื่อบุผิวของซี่เหงือก นอกจากนั้นยังมีน้ํา
จํานวนมากที่ตองผาน ซี่เหงือกอยูตลอดเวลาไมเวนแมแตชวงพักของปลา ซึ่งเปนโอกาสใหสารได
ละลายหรือแขวนลอยผานเหงือก (Alan, 1995) ตัวอยางการเกิดพยาธิสภาพของเหงือกปลาที่ถูก
กระตุนดวยสารมลพิษ เชน เกิด necrosis ของเซลล ซี่เหงือกเกิดการรวมตัวกัน เยื่อบุผิวหลุดลอก
การหลั่งเมือก มีการแทรกตัวของเซลลเม็ดเลือดขาวที่เยื่อบุผิว ชองไซนูซอยดขยาย (Alan, 1995)
ในเนื้อเยื่อเหงือกพบวาปลาจากคลอง 7 แสดงพยาธิสภาพคลายคลึงกับการทดลองดวยสาร
เอนโดซัลแฟนในระดับความเขมขน0.5 และ 0.8 ppb แสดงถึงการไดรับสารพิษในน้ําจากคลอง 7
อยูตลอดเวลา และที่ความเขมขน 0.8 ppb พบพยาธิสภาพของเหงือกมีความรุนแรงมากที่สุด พบซี่
เหงือกเรียงตัวไมเปนระเบียบมากขึ้น และพบการเกิด telangiectasia ในปลากระดี่หมอ พบการเพิ่ม
จํานวนเซลลเยื่อบุผิวของซี่เหงือก gill filament มากที่สุด พยาธิสภาพที่พบสอดคลองกับการศึกษา
ของ Mishra and Mohanty (2008) ทําการศึกษาพิษของโครเมียมตอปลา Channa punctus พบการ
เกิดการเพิ่มจํานวนของเซลลเยื่อบุผิว การเชื่อมรวมกันเปนแผนเดียวกันของกิ่งเหงือก การบวมของ
เซลลเยื่อบุผิว การหลุดลอกของเซลลเยื่อบุผิว การตายของเซลลเยื่อบุผิวแบบเนโครซิส และงานของ
Benli et al.(2008) ศึกษาพิษของแอมโมเนียตอปลา Nile tilapia พบการเพิ่มจํานวนของเซลลเยื่อบุ
ผิว การเชื่อมรวมกันของ gill lamellae และการเกิด telangiectasis
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5.1.3 พยาธิสภาพของตับปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
ในเนื้อเยื่อตับพบการเสื่อมของตับแบบมีแวคคิวโอล เซลลตับตาย พบการแทรกซึมของ
เซลลเ ม็ดเลื อดขาวในบริเ วณที่เซลลตับตาย และยังพบการแทรกตั วของเซลล ไฟโบรบลาสใน
เนื้อเยื่อตับอีกดวย การมีไฟโบรบลาสแทรกในเนื้อเยื่อตับเปนการซอมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายใหคง
รูปรางเดิม มักพบรวมกับการสรางหลอดเลือดใหม (Cotran, et al., 2006) การมีไฟโบรบลาสแทรก
ตัวเขามาในเนื้อเยื่อตับแบบที่พบในปลาที่จับจากคลอง 7 บงบอกถึงภาวะตับอักเสบแบบเรื้อรัง
(Robbins, et al., 2004) ที่ความเขมขน 0.5 และ 0.8 ppb ตับปลาแสดงพยาธิสภาพที่รุนแรงที่สุดใน
ปลาทั้ง 2 ชนิด เมื่อเทียบกับความเขมขนในระดับอื่นๆ พบวาปลากระดี่หมอเกิดพยาธิสภาพในตับที่
มากกวาปลาตะเพียนในหลายตัวอยาง สอดคลองกับการทดลองสารออรกาโนคลอรีนที่ตกคางใน
ตัวปลา พบวาปลากระดี่หมอสามารถสะสมสารพิษตกคางไดในปริมาณที่มากกวาปลาตะเพียน พบ
เซลลตับมี 2 นิวเคลียสใน 1 เซลล อาจเนื่องมาจากเยื่อหุมเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบาง
ประการ โดยเยื่ อ หุ ม เซลล ถู ก ทํ า ลาย จึ ง ทํ า ให มี ก ารหลอมรวมกั น ของเซลล ที่ อ ยู ใ กล เ คี ย งกั น
นอกจากนี้เยื่อหุมเซลลยังเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนที่ของสารตางๆดวย จึงทําใหมี
การบวมน้ําอยางมากภายหลังการตาย มีการหลั่งเอนไซมจากไลโซโซมมายอยสารชีวโมเลกุล
ภายในไซโตพลาสซึม ทําใหเกิดชองวางภายในเซลล และในขั้นตอนนี้เซลลจะมีสีชมพูมากขึ้น
สวนที่นิวเคลียสจะหดตัวแนน มีขนาดเล็กลงและติดสีทึบมากขึ้นเรียกวา pyknotic nucleus จากนั้น
จะมีการสลายตัวของโครมาตินในนิวเคลียส เรียกวา karyolysis และติดตามมาดวยการแตกสลาย
ของนิวเคลียสออกเปนชิ้นๆ เรียกวา karyorrhexis nucleus ดังนั้นการสูญเสียนิวเคลียสกับการแตก
สลายของ

ไซโตพลาสซึ ม ของเซลล จึ ง เป น สั ญ ลั ก ษณ ข องการตายของเซลล แ บบ necrosis

(ชัยวัฒน ตอสกุลแกวและคณะ, 2535) การพบแกรนูลสีน้ําตาลทองในเซลลตับที่ตายบางเซลล ซึ่ง
อาจเปนแกรนูลของเกลือน้ําดี เนื่องจากเซลลตับบวมอาจไปเบียด canaliculi หรือทอน้ําดีอาจถูก
ทําลาย สงผลใหการลําเลียงน้ําดีไปยังถุงน้ําดีไมเปนไปตามปกติ เกิดการคั่งของน้ําดีในเนื้อเยื่อตับ
รวมกลุมกันเปนตะกอนเกลือน้ําดีสะสมอยูภายในเซลลตับ(Klaassen and Watkins, 2003)
นอกจากนั้นยังพบพยาธิสภาพในตับออนที่แทรกอยูในเนื้อเยื่อตับ เชนการเสียโครงสรางของเซลล
ตับออนเนื่องมาจาก acinar cell ตายหรือฝอลีบ การสะสมของ zymogen granule ลดลงเมื่อเทียบกับ
เซลลปกติ ตับออนมีหนาที่เกี่ยวของกับการยอยอาหาร โดย acinar cell ทําหนาที่สรางน้ํายอยหลาย
ชนิด เก็บอยูในรูป zymogen granule ในไซโตพลาสซึม ตับออนมีทอนําน้ํายอยรวมกันกับทอน้ําดี
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ในตับกอนที่จะสงน้ําดีไปที่ลําไสเล็ก ดังนั้นถาเกิดพยาธิสภาพที่ตับออนจะสงผลใหกระบวนการ
ยอยอาหารเกิดไดไมดี (Mills, 2007)
5.1.4 พยาธิสภาพของไตปลาตะเพียนและปลากระดี่หมอ
ผลการศึกษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อไต พบพยาธิสภาพ ดังนี้ พบหยอมเลือดออกแทรกใน
เนื้อเยื่อไต การตายของเซลลทอไต การหดตัวแนนของโกลเมอรูลัส การสะสมโปรตีนเห็นเปนเม็ดสี
ชมพู หรือการยอมติดสีชมพูมากขึ้นในไซโตพลาสซึมของเซลลทอไต การสะสมของ vacuole ใน
เซลล ท อ ไต หย อ มเลื อ ดออกที่ พ บกระจายอยู ร ะหว า งท อ ไตและในเนื้ อ เยื่ อ สร า งเม็ ด เลื อ ด
(hemopoietic tissue) อาจเนื่องมาจากหลอดเลือดอักเสบหรือเซลลเยื่อบุหลอดเลือดเกิดอันตราย ทํา
ใหเม็ดเลือดแดงหลุดลอกออกมานอกหลอดเลือด หรืออาจเกิดจาก hemopoietic tissue เปลี่ยนสภาพ
ไปเปนเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับงานศึกษาของ Velmurugan, et al., 2007 ทดลองในปลา
Cirrhinus mrigala ดวยสารฆาแมลงไพรีทอยด พบการตายของเซลลทอไตแบบเนโครซิส การหด
ตัวแนนของโกลเมอรูลัส และมีหยอมเลือดออกในเนื้อเยื่อไต ไตมีหนาที่รักษาสมดุลของเหลวในรางกาย
กับสภาพแวดลอม และกําจัดของเสียออกจากเลือด ทําใหไตไดรับสารตางๆหมุนเวียนตลอดเวลา การศึกษา
ครั้งนี้จึงพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเนื้อเยื่อไต สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อตับดวย
5.1.5 เปรียบเทียบพยาธิสภาพปลาที่จับจากคลองระหวางฤดูกาล
เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของพยาธิสภาพระหวางฤดูรอนและฤดูฝนพบวาไมมีความ
แตกตางกันมากนัก โดยปลากระดี่หมอแสดงพยาธิสภาพที่รุนแรงกวาปลาตะเพียนในบางเดือนเชน
เดือนกรกฎาคมจากการวิเคราะหปริมาณสารตกคางในน้ําที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนๆ เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะนิสัยในการกินอาหารของปลากระดี่หมอและปลาตะเพียนที่เปนตัวแทนของ
กลุม omnivore เหมือนกัน(Rainboth, 1996) แตมีความแตกตางในแหลงที่อยูอาศัยคือ ปลากระดี่
หมอมีนิสัยชอบอยูในแหลงน้ํานิ่งและมีอวัยวะพิเศษชวยในการหายใจ สามารถดํารงชีวิตอยูไดในที่
แคบๆ และมีออกซิเจนต่ํา ชอบอยูในแหลงน้ําตื้น(สุจิตรา สรสิทธิ์ และคณะ, 2544) จึงมีโอกาส
ไดรับสารกลุมออรกาโนคลอรีนไดมากกวาปลาตะเพียนที่ชอบอยูในบริเวณผิวน้ําและชอบอาศัยอยู
ในที่น้ําไหลเปนพิเศษ ดังเชนผลการทดลองแมวาจะเปนตัวแทนของปลากลุมเดียวกัน ลักษณะการ
กินอาหารคลายกัน แตปลากระดี่หมอพบปริมาณสะสมของสารกลุมออรกาโนคลอรีนไดมากกวา
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ปลาตะเพียนเล็กนอยเนื่องจากอุปนิสัยที่ชอบอยูตามแหลงน้ําผิวดิน สอดคลองกับผลการวิเคราะห
ปริมาณสารตกคางในปลาที่ไมคอยแตกตางกันมากนักในปลาทั้งสองชนิด โดยปลาทั้ง 2 ชนิด
จัดเปนปลาที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี ในตางประเทศไดมีการใชปลามาเปน
ตัวชี้วดั สภาพแวดลอมรวมกับการตรวจวัดทางกายภาพเชน Wright et al. (1993) รายงานวา ประเทศ
อังกฤษไดพยายามพัฒนาระบบ Biomonitoring ของลําน้ํา มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานชนิด และการ
กระจายตัวของสัตวครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ตัวแทนของสัตวที่ทําการศึกษาสามารถบอก
ระดับการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม เปนประโยชนในการประเมินความเสื่อมโทรมแหลงน้ํา เพื่อ
นําขอมูลไปใชในการพัฒนา และปรับปรุงแหลงน้ําใหมีคุณภาพดีขึ้น และประเทศสหรัฐอเมริกาได
เริ่มพัฒนาการใชขอมูลทางชีวภาพ (Biological information) รวมกับตัวแปรทางเคมี ฟสิกส ในการ
จัดการดานคุณภาพ (Water quality management) รัฐที่เริ่ม คือ โอไฮโอ (Ohio EPA, 1987) ตอมาคือ
รัฐเมน (Courtemanch et al., 1989) จนในที่สุดรัฐตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดใชวิธีการทาง
ชีววิทยารวมประเมินคุณภาพ ของแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง และมีงานวิจัยในหลายประเทศที่
ทําการศึกษาตัวชี้วัดทางชีวภาพเพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา เชน Paolini et al., 2005
ทําการศึกษาลักษณะทางพยาธิสภาพของปลา Chubs(Leuciscus cephalus) และปลา brown
trout(Salmo trutta fario) เพื่อประเมินสภาพแวดลอมของแมน้ําในประเทศอิตาลี Dudgeon et al.
(1994) ไดเสนอแนะวา กลุมประเทศเอเชีย โดยเฉพาะเขตรอน ควรศึกษาพัฒนาระบบชีวภาพมา
ประเมินคุณภาพน้ํา โดยใหเหตุผลวา ระบบชีวภาพเปนระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการบอก
ทิศทางของการเสื่อมโทรม ของสิ่งแวดลอม และระบบนี้สามารถบอกถึง ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ
การอนุรักษนั้นวา เกิดผลสําเร็จในการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมไดเพียงไร ดานสาธารณสุขนั้น
Hudgkiss (1994) ไดศึกษาและรายงานวาระบบการสํารวจทางชีววิทยาของลําน้ําเปนวิธีการที่ดีที่สุด
ในการประเมินคุณภาพน้ําเพื่อการสาธารณสุขหรือสุขภาพของคน
5.1.6 วิเคราะหสารตกคางในน้ําและปลา
จากการศึกษาในครั้งนี้พบความเขมขนของสารตกคางในน้ําเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอย
ที่สุดคือแอลฟา-บีเอชซี (0.058 ppb) เอนดรินอัลดีไฮด (0.039 ppb) เฮปตาคลอรและเอนดริน
(0.033 ppb) เบตา-บีเอช (0.031 ppb) 4,4’-ดีดีที(0.027 ppb) แกมมา-บีเอชซี (0.026 ppb) แกมมาเอนโดซัลแฟน (0.021 ppb) เดลตา-บีเอชซี (0.010 ppb) เฮปตาคลอรเอพอกไซด ดีลดรินและเอน
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โดซัลแฟนซัลเฟต (0.009 ppb) อัลดริน (0.008 ppb) เมทอกซีคลอร (0.007 ppb) เบตา-เอนโดซัล
แฟน (0.004 ppb) และ4,4’-ดีดีดี (0.003 ppb)
พบความเขมขนของสารตกคางในปลาตะเพียนเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุดคือ
เอนดรินอัลดีไฮด (5.754 ppb) แอลฟา-บีเอชซี (3.539 ppb) เดลตา-บีเอชซี (2.931 ppb) อัลดริน
(1.526 ppb) เฮปตาคลอร (1.459 ppb) เฮปตาคลอรเอพอกไซด (1.161 ppb) เบตา-บีเอชซี (1.082
ppb) เอนโดซัลแฟนซัลเฟต (1.003 ppb) 4,4’-ดีดีอี (0.988 ppb) 4,4’-ดีดีที (0.763 ppb) แกมมา-บีเอช
ซี (0.706 ppb) เมทอกซีคลอร (0.650 ppb) แกมมา-เอนโดซัลแฟน (0.6094 ppb) ดีลดริน (0.338
ppb) เอนดริน (0.233 ppb) เบตา-เอนโดซัลแฟน (0.149 ppb) และ4,4’-ดีดีดี (0.113 ppb)
และพบความเขมขนตกคางในปลากระดี่หมอเรียงลําดับจากมากไปนอยคือ แอลฟา-บีเอชซี
(4.270 ppb) เอนดรินอัลดีไฮด (3.759 ppb) เดลตา-บีเอชซี (2.661 ppb) เอนโดซัลแฟนซัลเฟต
(2.024 ppb) อัลดริน (1.427 ppb) เฮปตาคลอร (0.931 ppb) แกมมา-บีเอชซี (0.557 ppb) 4,4’-ดีดีที
(0.504 ppb) 4,4’-ดีดีอี (0.462 ppb) เฮปตาคลอรเอพอกไซด (0.438 ppb) เมทอกซีคลอร (0.316 ppb)
ดีลดริน (0.269 ppb) 4,4’-ดีดีดี (0.167 ppb) เอนดริน (0.160 ppb) และเบตา-เอนโดซัลแฟน (0.159
ppb)
พบปริมาณสารตกคางในน้ําคลองมีแนวโนมสูงที่สุดในเดือนกรกฎาคม (ภาพที่ 4.5) ยกเวน
แกมมา-บีเอชซี เบตา-บีเอชซี และเอนดรินพบปริมาณสูงสุดในเดือนเมษายน เดลตา –บีเอชซีและ
4,4’-ดีดีดีพบปริมาณสูงที่สุดในเดือนตุลาคมโดยปริมาณที่พบนั้นมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานน้ําดื่ม
(Chulin, 2002) ยกเวนสารเฮพตาคลอรที่พบสูงเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือพบ 0.033 ppbใน
เดือนกรกฎาคม การที่พบแนวโนมสารกลุมออรกาโนคลอรีนตกคางในน้ําสูงในเดือนกรกฎาคมนี้
อาจเนื่องมาจากการเปนชวงที่มีใชสารฆาแมลงในการทําเกษตรกรรมซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมคลอง 7
สามารถทํานาไดตลอดปมีการทํานาโดยเฉลี่ยปละ 3 ครั้ง หรือการที่อยูในชวงหนาฝนที่มีการชะลาง
เอาสารที่สะสมอยูในดินลงมาสูน้ําได (Bennett, 1994) สารออรกาโนคลอรีนสามารถไหลจาก
แหลงเกษตรกรรมลงสูระบบน้ําได และเนื่องจากสารเหลานี้จะคอยๆสลายตัวอยางชาๆ จึงทําให
สามารถซึมเขาสูดินและบางสวนก็ละลายในผิวน้ํา หรืออาจเนื่องมาจากไดรับน้ํามาจากคลองรังสิต
ประยู ร ศั ก ดิ์ ที่ อ ยู ด า นทิ ศ เหนื อ ซึ่ ง เป น แหล ง รวมน้ํ า มาจากแม น้ํ า เจ า พระยาตอนบน มี ก ารทํ า
เกษตรกรรมมาตลอดชวงของแมน้ํา แลวจึงไหลเขามาในคลอง 7 และชวงเดือนกรกฎาคมในปนั้น
เปนชวงที่มีปริมาณน้ําฝนมาก จึงทําใหปริมาณสารออรกาโนคลอรีนที่พบมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
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เดื อ นกรกฎาคมนี้ (ภาพที่ 4.21) ปริ ม าณสารตกค า งในปลาตะเพี ย นมี แ นวโน ม ต่ํ า สุ ด ในเดื อ น
กรกฎาคม (ภาพที่ 4.22) และไมพบความสัมพันธของปริมาณสารตกคางในปลากระดี่หมอในแตละ
เดือน (ภาพที่ 4.23)
เมื่อพิจารณาความแตกตางปริมาณสารที่พบระหวางฤดูแลงและฤดูฝนดวยวิธีทางสถิติ t-test
ในแตละตัวอยางพบวาไมมีความแตกตางกันเปนสวนมาก ยกเวนสารเดลตา-บีเอชซี 4,4’-ดีดีดีและ
4,4’-ดีดีทีในตัวอยางน้ํา พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในตัวอยาง
ปลาตะเพียนไดแกสารเดลตา-บีเอชซี

แกมมา-บีเอชซีและดีลดรินที่มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบคาเฉลี่ยความเขมขนของสาร 4,4’-ดีดีดีในตัวอยางปลา
กระดี่หมอเมื่อเปรียบเทียบระหวางฤดูแลงและฤดูฝนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เพียง 1 สาร จึงอาจกลาวไดวาความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารขึ้นอยูกับ
ฤดูกาลในการทําเกษตรกรรม
เมื่อพิจารณาความสามารถในการสะสมสารระหวางปลาทั้ง 2 ชนิด พบวาปลากระดี่หมอ
สามารถสะสมสารตกคางไดมากกวาปลาตะเพียนอยางไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยสารที่สะสมในตัวอยางปลามากที่สุดคือแอลฟา-บีเอชซี เดลตา-บีเอชซีและเอนดรินอัลดี
ไฮดตามลําดับ สอดคลองกับงานของ Rohitrattana (2005) ที่พบปริมาณสารที่ตกคางในปลามีคา
มากกวาในน้ําถึง 100 เทาและงานของ Bouchot et al., (1995) ซึ่งรายงานปริมาณสารกลุม
ออรกาโนคลอรีนในแมน้ํา Palizada ประเทศเม็กซิโกที่พบปริมาณการสะสมในปลามากกวาที่ตรวจ
พบในน้ํา เนื่องจากสารเหลานี้คงทนในสิ่งแวดลอมและความสามารถในการสะสมในเนื้อเยื่อไขมัน
และแตกตัวยากในตัวสัตว (Allsopp and Johnston, 2000) ถึงแมวาสารกลุมออรกาโนคลอรีนจะ
ตกคางในปริมาณนอยในสิ่งแวดลอมเชนในน้ําหรือในดินตะกอน แตสามารถเพิ่มปริมาณไดใน
เนื้อเยื่อของสัตวน้ํา ดังนั้นปริมาณการสะสมของสารกลุมออรกาโนคลอรีนจากน้ําและตะกอนดินจึง
สามารถผานเขาสูสัตวน้ําของคลอง 7 ได ปริมาณไขมันในรางกายของสัตวน้ําก็เปนปจจัยสําคัญที่
กําหนดการสะสมในรางกายของสัตวน้ํา(Landrum and Fisher, 1998) Swartz and Lee(1980) กลาว
วาทางผานหลักของการไดรับสารเหลานี้ในสัตวน้ําคือ ผิวหนัง เนื้อเยื่อปกคลุมเหงือกและระบบยอย
อาหาร โดยพบวาปลากระดี่หมอมีระดับความรุนแรงทางพยาธิสภาพมากกวาปลาตะเพียนอาจ
เนื่องมาจากปลาตะเพียนมีปริมาณไขมันสะสมในเนื้อเยื่อมากกวาปลากระดี่หมอจึงสามารถเก็บ
สะสมสารไดมากกวา จึงแสดงลักษณะทางพยาธิสภาพที่นอยกวา เชนเดียวกับคนผอมที่เมื่อไดรับ
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สารพิษแตไมสามารถเก็บไดในเนื้อเยื่อไขมันจึงปรากฏอาการกอนคนอวนที่สามารถเก็บสะสม
สารพิษในเนื้อเยื่อไขมันได
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณสารเอนโดซัลแฟนและอนุพันธุที่ตกคางในน้ําทั้งคลองพบวามี
ปริมาณ 0.002-0.021 ppb หรือคิดเปน 2-21.2 ng/L เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในพื้นที่เดียวกัน
ของSam-angsri(2004)

ที่พบปริมาณตกคางของเอนโดซัลแฟนสูงสุดถึง 427.80

ng/L และ

Thongkongowm(2005) พบปริมาณเอนโดซัลแฟนรวมตกคาง 0.08 ppb จึงอาจกลาวไดวาพื้นที่
เกษตรกรรรมคลอง 7 ยังมีการใช

สารเอนโดซัลแฟน หลังจากมีการประกาศหามใชเมื่อ พ.ศ.

2547 เพราะสารนี้สามารถยอยสลายไดงายโดยแสงเมื่อเปรียบเทียบกับสารกลุมออรกาโนคลอรีนตัว
อื่น(Peterson and Batley, 1992)
5.2 สรุปผลการทดลอง
1.จากการศึกษาพยาธิสภาพเหงือก พบการเปลี่ยนแปลงไดแก การเรียงตัวของกิ่งเหงือกบน
ซี่เหงือกมีทิศทางไมแนนอน เซลลบุซี่เหงือกและกิ่งเหงือกมีจํานวนเพิ่มมาก มีการรวมกันของกิ่ง
เหงือกในบางบริเวณของเหงือก และตอนปลายของกิ่งเหงือกมีลักษณะบวมพอง มีการหลุดลอกของ
เซลลบุกิ่งเหงือก มีการคั่งของเลือดภายในกิ่งเหงือก ในตัวอยางปลาจากคลอง 7 และกลุมทดลอง
2.พยาธิสภาพของตับ พบการเปลี่ยนแปลงไดแก เซลลตับถูกทําลาย มีการคั่งของเซลลเม็ด
เลือดแดงภายในเสนเลือด และตับออน เซลลบุผนังหลอดเลือดหลุดลอกและมีเศษเซลลตับที่ตายเขา
มาปะปนในหลอดเลื อ ด เซลล ตั บ ที่ พ บในบริ เ วณต า งๆมี ก ารหดตั ว แน น และการสลายตั ว ของ
นิวเคลียส พบการสะสมของ hyaline granule และแวคคิวโอลในไซโทพลาสซึมของเซลลตับบาง
เซลล พบการแทรกซึมของเซลลเม็ดเลือดขาว และมี fibroblast ในเซลลตับจากตัวอยางปลาทั้งคลอง
7 และกลุมทดลองแสดงถึงพยาธิสภาพในระดับเรื้อรัง
3.จากการศึกษาพยาธิสภาพของไต พบการหดตัวแนนของโกลเมอรูลัสทําให มีชองวาง
ภายใน Bowman’s capsule เพิ่มขึ้น มีการตายของเซลลทอไตเกิดการเสียรูปรางของทอ จากปลาทั้ง
คลอง 7 และกลุมทดลอง แตพบ hyaline granule และ แวคคิวโอลในบางตัวอยาง
4. พบปลากระดี่หมอเกิดพยาธิสภาพรุนแรงกวาปลาตะเพียนในทุกสภาพความเขมขนใน
เนื้อเยื่อตับ สวนเนื้อเยื่อเหงือกและไตพบการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในระดับเดียวกัน และพบปลา
กระดี่หมอจากคลอง 7 มีพยาธิสภาพรุนแรงกวาปลาปลาตะเพียน ซึ่งสอดคลองกับการพบปริมาณ
สารตกคางในเนื้อเยื่อของปลากระดี่หมอที่มากกวาปลาตะเพียน
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5. พบสารกลุมออรกาโนคลอรีนตกคางในน้ํานอยมาก โดยตรวจพบไมเกินคาเกณฑ
มาตรฐานน้ําดืม่
6. พบปริมาณสารตกคางในน้ํามากที่สุดในเดือนกรกฎาคมอาจเนื่องมาจากเปนชวงการทํา
เกษตรกรรมและเปนฤดูฝนที่มีการชะลางสารพิษที่สะสมอยูในดินลงน้ําได
7. ปริมาณสารออรกาโนคลอรีนตกคางในปลามากกวาในน้ําทุกตัวอยาง และพบการสะสม
ในระดับใกลเคียงกันของปลาทั้งสองชนิด
8. การทดลองสารเอนโดซัลแฟนในความเขมขนที่ไมทําใหเกิดการตายตอปลา แสดงให
เห็นวาแมปริมาณของสารตกคางในน้ําจะลดลง แตสารนั้นยังสามารถถายทอดสูหวงโซอาหาร
สะสมและกอใหเ กิดพยาธิสภาพในปลาได ขึ้ นอยู กับลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะการกิ น
อาหารของปลาที่จะสามารถสะสมหรือขจัดสารพิษไดดีกวากัน
5.3 ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อศึกษาการแพรกระจายของสารกลุมออรกาโนคลอรีน
ในสิ่งแวดลอม ทั้งพื้นที่เดิมและบริเวณตางๆของประเทศไทย เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดแนว
ทางการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐานสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ไมกอใหเกิด
อันตรายตอสิ่งแวดลอม
2. ปริมาณสารออรกาโนคลอรีนที่ตรวจพบในตัวอยางน้ําและปลาในการศึกษาครั้งนี้ แมมี
คาไมเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว แตยังสามารถสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตคือปลาจากการศึกษา
ลักษณะทางเนื้อเยื่อ จึงควรเขมงวดในการหามใชสารเหลานี้ ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับสารเหลานี้
ใหใชอยางถูกตองเพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม ใหความรูเกี่ยวกับการใชสาร
สกัดจากธรรมชาติแทนการใชสารเหลานี้หรือใชวิธีควบคุมตามธรรมชาติเชนเลี้ยงเปดในนาเพื่อจะ
ได กิน หอยเชอรี่ แ ทนที่ ก ารใช สารเคมีโดยเฉพาะอย างยิ่งสารเอนโดซัลแฟน ควรมีการติดตาม
ตรวจสอบอยางตอเนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และควรมีการทบทวนคามาตรฐานที่เคยกําหนด
ไวที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําใหมเพื่อใหเปนคาที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
3. ควรศึกษาถึงดัชนีชี้วดั ตัวอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมขอมูลใหมีความสมบูรณครอบคลุม
ในทุกดานมากยิ่งขึ้น
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วัสดุอุปกรณและสารเคมีตางๆ
1.วัสดุอุปกรณและสารเคมีตางๆสําหรับการศึกษาจุลพยาธิสภาพ
1.1. อุปกรณที่ใชสาํ หรับเลี้ยงปลา
1.1.1โหลแกวกลมความจุประมาณ 12 ลิตร เสนผานศูนยกลาง 9 นิ้ว สูง 14 นิ้ว จํานวน
30 ใบ
1.1.2อางแกวความจุ 325 ลิตร สําหรับพักปลา
1.1.3อุปกรณสําหรับใหออกซิเจนในน้ําประกอบดวยเครื่องอัดอากาศ ทอยาง และหิน
อากาศ
1.1.4สวิงตักปลา
1.2. อุปกรณวดั ขนาดปลา
1.2.1ไมบรรทัดวัดความยาวของปลา
1.3. อุปกรณที่ใชตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําในอางเลี้ยงปลา
1.3.1 เครื่องวัดความเปนกรดเปนดาง(pH meter) รุน YSI model 63
1.3.2 เครื่องวัดคาออกซิเจนที่ละลายน้ํา(DO meter) รุน YSI Model 52
1.3.3 เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)
1.4. อุปกรณและเครื่องมือในการทําพาราฟน
1.4.1 ตูอบอุณหภูมิ 37-60๐ C
1.4.2 เครื่องตัดเนื้อเยื่อ Rotary microtome
1.4.3 มีดโกน สไลดแกวและแผนปดสไลด
1.4.4 เครื่องมือผาตัด
1.4.5 vial ขนาด 30 มิลลิลิตร
1.4.6 ปากคีบปลายมน
1.4.7 ขวดน้ํายาสําหรับทําพาราฟน
1.4.8 บล็อกสําหรับทําพาราฟน
1.4.9 ใบมีดสําหรับตัดเนื้อเยือ่ พาราฟน
1.4.10 กลองกระดาษสําหรับเก็บเนื้อเยื่อพาราฟน
1.4.11 ขวดแกวสําหรับยอมสีเนื้อเยื่อ 1 ชุด
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1.5 สารเอนโดซัลแฟนสําหรับทดลองความเปนพิษในระดับที่ไมทําใหปลาตาย

รูปที่ สารเอนโดซัลแฟนที่ใชทดลอง
1.6. สารเคมีสําหรับวิธีการทําพาราฟน
1.6.1 ฟอรมาลีน 10% (neutral buffer formaline )
1.6.2 เอทธิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) 70% , 90%, 95%
1.6.3 สี 0.5% Eosin
1.6.4 สี Hematoxylin
1.6.5 นอรมอล-บิวทานอล (N-butanol)
1.6.6 ไซลีน(Xylene)
1.6.7 ฟาราฟน (Paffin wax)
1.6.8 อัลบูมิน
2.วัสดุอุปกรณและสารเคมีตางๆสําหรับการวิเคราะหสารกําจัดแมลงกลุม ออรกาโนคลอรีน
2.1.เครื่องมือและอุปกรณตางๆ
2.1.1 กรวยแยก (separatory funnel) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ใชในการสกัดตัวอยางน้ํา
2.1.2 เครื่อง Accelerated Solvent Extractor (ASE) ใชในการสกัดตัวอยางปลา
2.1.3 เครื่อง Solid-Phase Extraction (SPE)
2.1.4 Florisil ขนาด 500 มิลลิกรัม
2.1.3 เครื่องระเหย (nitrogen evaporator)
2.1.4 เข็มฉีดยา (micro syringe) ขนาด 10 ไมโครลิตร
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2.1.5 ขวดบรรจุสารที่ลดปริมาตรแลว (vials) ขนาด 2 มิลลิลิตร
2.1.6 เครื่องแกวตางๆ
2.1.7 เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (gas chromatograph) รุน6890N (μ-ECDs)
2.1.8 คอลัมนชนิด DB-35MS ความยาว 30 เมตร เสนผานศูนยกลาง 0.2 มิลลิเมตร
หนา 0.25 ไมโครเมตร เคลือบดวย 35% ไดฟนิลโพลีไซโลเซน ของบริษัท J&W Scientific
Company
2.1.9 Glass bead ขนาด 3 มิลลิเมตร ของบริษัท Ajax chemical
2.1.10 เครื่องชั่งน้ําหนัก
2.1.11 ขวดโพลีเอททีลีนสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํา
2.1.12 เครื่องเก็บตัวอยางน้ํา (water sampler)
2.1.13 ถังแชแข็ง
2.1.14 เครื่องมือผาตัด
2.1.15 อุปกรณในการจับปลา
2.1.16 อลูมิเนียมฟอยล
2.1.17 ถุงซิบล็อกทําจากโพลีเอทธิลีนสําหรับการเก็บตัวอยางปลา
หมายเหตุ: เครื่องแกวที่ใชแลวหลังจากนํามาลางและกลั้วดวยน้ํากลั่น จึงนํามากลั้วดวย
อะซิโตนและอบในตูอบอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ขามคืน
2.2.สารเคมี
2.2.1 นอรมอล-เฮกเซน(n-haxane, PR grade) จากบริษัทแล็บสแกน เอเชีย จํากัด
2.2.2 อะซิโตน(acetone, AR&PR grade) จากบริษัทแล็บสแกน เอเชีย จํากัด
2.2.3 ปโตรเลียมอีเทอร(petroleum ether, PR grade) จากบริษัทแล็บสแกน เอเชีย จํากัด
2.2.4 ไดเอทิลอีเทอร(diethyl ether, PR grade) จากบริษัทแล็บสแกน เอเชีย จํากัด
2.2.5 โซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัสชนิดผงจากบริษัทแล็บสแกน เอเชีย จํากัดสําหรับดูด
น้ําออกจากสารละลายที่ใชสกัดตัวอยาง กอนใชไดอบแหงที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ขามคืน
2.2.6
สารละลายมาตรฐานของกลุมออร กาโนคลอรี น 17
ชนิ ดของ EPA
(Environmental Protection Agency) 8080 Catalog No.47913 ประกอบไปดวย แอลฟา-บีเอชซี
แกมมา-บีเอชซี เบตา-บีเอชซี เฮปตาคลอร เดลตา-บีเอชซี อัลดริน เฮปตาคลอรเอพอกไซด แกมมาเอนโดซัล แฟน
4,4’-ดี ดีอี ดี ลดริน เอนดริ น 4,4’-ดีดี ดี เบตา -เอนโดซัลแฟน 4,4’-ดีดี ที
เอนดรินอัลดีไฮด เอนโดซัลแฟนซัลเฟตและเมทอกซีคลอร จากบริษัท SUPLECO
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การเตรียมสารละลายและภาพขั้นตอนทางพาราฟน
1.การเตรียมสารละลายสําหรับการยอมสีเนื้อเยื่อพาราฟน
Ehrlich acid Haematoxylin (Humason, 1979)
สูตร

Haematoxylin
95% Ethyl alcohol
(ละลายสารทั้งสองใน water bath และทําการกรอง)
Potass or ammonia alum
น้ํากลั่น
(ละลายสาร ammonia alum ในน้ําอุน)
Glycerin
Glacial acetic acid

8
400

กรัม
มิลลิตร

8
400

กรัม
มิลลิลิตร.

400
40

มิลลิลิตร.
มิลลิลิตร.

วิธีผสม
ผสมสารทั้งหมดในบีกเกอรขนาด 1000 มิลลิลิตร และปดปากขวดดวย จุกสําลี และนําไป
ตั้งทิ้งไวใหไดรับแสงทุกวัน เปนเวลานานอยางนอย 6 สัปดาห
0.5% Eosin Y (Humason, 1979)
สูตร

Eosin Y (yellow)
95% Ethyl alcohol

0.5
100

กรัม
มิลลิลิตร

วิธีผสม
เติม Eosin 0.5 กรัม ผสมใน 95% Ethyl alcohol 100 มิลลิลิตร คนจนละลายจากนัน้ กรอง
และเก็บในขวดที่สะอาด

สูตร

10% Buffer neutral formalin (Humason, 1979)
37-40% formalin
100
น้ํากลั่น
900
Sodium phophatre monobasic (Na2PO4 H2O)
4
Sodium phosphate dibasic (Na2HPO4)
6.5

มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
กรัม
กรัม
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วิธีผสม
เติม Sodium phophatre monobasic 4 กรัม ในน้ํากลั่นคนจะละลาย และเติม Sodium
phosphate dibasic 6.5 กรัม คนจะละลายเชนกัน จากนัน้ เติมสารละลายฟอรมาลีน 100 มิลลิลิตร
และน้ํากลัน่ จนปริมาตรครบ 1 ลิตร ผสมใหเขากัน เก็บใสขวดปดฝาและไวที่อณ
ุ หภูมิหอง
2. ขั้นตอนการฝงเนื้อเยื่อในพาราฟน(Gurr, 1963)
70% Ethanol (1 hr)
90% Ethanol (6 hr)
95 % Ethanol (2 changes in 1 night)
N-butanol (1 hr)
Xylene (1 hr)
Process in oven (temperature 58°C)
Xylene + Wax (1 : 1)
Wax 1 (1 : 2 hr)
Wax 2 (1 hr)
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3.ขั้นตอนการยอมสี(Gurr, 1963)
Xylene (5 min)
N-butanol (3 min)
95 % ethanol (3 min)
90% ethanol (3 min)
70 % ethanol (3 min)
Distill water (3 min)
Heamatoxylin (3 min)

Differentiator
Tap water
70 % ethanol (3 min)
90% ethanol (3 min)
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95 % ethanol (3 min)
Eosin (2 min)
95 % ethanol
N-butanol (3 min)
Xylene (5 min)
Xylene 2
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ตัวอยางการวิเคราะหผลทางสถิติ
เดลตา-บีเอชซี
น้ําทั้งคลอง
T-Test
Group Statistics

คา

ชวงฤดู
ฤดูร อน
ฤดูฝน

N

Mean
.0058167
.0087667

6
6

Std. Deviation
.00158419
.00267632

Std. Error
Mean
.0006467
.0010926

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

คา

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

F
2.199

t-test for Equality of Means

Sig.
.169

10

Sig. (2-tailed)
.043

Mean
Difference
-.0029500

Std. Error
Difference
.00126967

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-.005779
-.000121

8.121

.048

-.0029500

.00126967

-.005870

t
-2.323

df

-2.323

-.000030

ปลาตะเพียน
T-Test
Group Statistics

คา

ชวงฤดู
ฤดูร อน
ฤดูฝน

N

Mean
2.082917
.7791833

6
6

Std. Deviation
1.07462405
.86362279

Std. Error
Mean
.4387134
.3525725

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
คา

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

.118

Sig.
.738

t-test for Equality of Means

10

Sig. (2-tailed)
.043

Mean
Difference
1.3037333

Std. Error
Difference
.56282934

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
.0496714
2.557795

9.557

.044

1.3037333

.56282934

.0417564

t
2.316

df

2.316

2.565710
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ปลากระดี่หมอ
T-Test
Group Statistics

คา

ชวงฤดู
ฤดูร อน
ฤดูฝน

N
6
6

Mean
1.613717
1.307000

Std. Deviation
1.14997026
1.44888978

Std. Error
Mean
.4694734
.5915068

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

คา

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

F
7.412

Sig.
.021

t-test for Equality of Means

t

df
.406

10

Sig. (2-tailed)
.693

.406

9.510

.694

Mean
Difference
.3067167

Std. Error
Difference
.75517252

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-1.37591
1.989346

.3067167

.75517252

-1.38774

2.001177
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