สารปฏิชว
ี นะ
ตกคาง:
ง:

ไนโตรฟูราน (Nitrofurans)
ไนโตรฟูราน คืออะไร
ไนโตรฟูรานเป็ นยาปฏิชวี นะทีส งั เคราะห์
ขึน มาโดยมีจุดประสงค์หลักเพือ ฆ่าเชือแบคทีเรีย
ซึ ง ออกฤทธิ ข/ ั ด ขวางการสัง เคราะห์ โ ปรตี น
(Inhibitor of Protein synthesis and assembly)
และ ออกฤทธิกว้

/ างต่อแบคทีเรียทังแกรมบวกและ
แกรมลบ ยาในกลุ่มทีม คี วามสําคัญและใช้ท ั วไป
คือ ฟูราโซลิโดน (Furazolidone),ไนโตรฟูราโซน
(Nitrofurazone),
ไ น โ ตรฟู รา น โ ทอิ น
(Nitrofurantoin) และฟูราทาโดน (Furaltadone)
สารต้น (Parent Drug) เหล่านีมอี ายุสนั 
เ มื อ เ ข้ า สู่ ร่ า ง ก า ยสั ต ว์ จ ะ ถู กเ มตา โ บไ ล ต์
(Metabolizes) เป็ นสารทีม โี ครงสร้างเปลียนไป
เล็กน้ อย ซึง จะมีความคงทน และตกค้างตาม
เนื อ เยือ ทั วร่างกายของสัต ว์ (Tissue-Bound
Residues)
แหลงที่มาของสารไนโตรฟู
าของสารไนโตรฟูราน
ในอดีตสารกลุ่มไนโตรฟูรานถูกใช้อย่าง
กว้างขวางทัง ในการทําปศุสตั ว์ เกษตรกรรม และ
สัตว์นําเพาะเลีย ง เนืองจากการคํานึงถึงอันตราย
จากสารตกค้างในอาหารและผลิต ภัณ ฑ์อ าหาร
จากสัต ว์ และสัต ว์ นํ า ยัง อยู่ ใ นระดับ ตํ า โดย
เกษตรกรนํ าสารดังกล่าวมาใช้ผสมลงในอาหาร
สัตว์ หรือวัตถุดบิ อาหารสัตว์ให้สตั ว์กินเพือ เป็ น
การป้องกัน และรักษาโรคในสัตว์
สารกลุ่ ม ไนโตรฟู ร านนั น เป็ น สารทีมี
ราคาถูกและประสิทธิภาพสูง เมือเทียบกับยากลุ่ม
อืน ๆ จึงเป็ นสารทีไ ด้รบั ความนิยมจากเกษตรกรผู้
เลียงปศุสตั ว์
ในปศุสตั ว์ มีการใช้สารกลุ่มไนโตรฟูราน
รักษาโรคทีเ กีย วกับการติดเชือ ในทางเดินปสั สาวะ
หรือช่องคลอด และโรคติดต่อทางผิวหนังในสุกร
แกะ แพะ โค กระบือ ไก่
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และ ใช้อนุพนั ธุ์ในกลุ่มไนโตรฟูรานเพือ รักษา และ
ป้องกันโรคติดเชือ ในสัตว์
สําหรับในกุ้ง เพาะเลียงมีรายงานว่าใช้
สําหรับรักษาโรคกุง้ ขีข าว
การตกคางของสารไนโตรฟู
งของสารไนโตรฟูราน
ในอาหาร
อาหารทีพบการตกค้างของสารไนโตรฟู
รานมากและพบบ่อ ย ได้แ ก่ กุ้ง ไก่ ปลา เจลลี
นํ าผึง นมดิบ นมแปรรูป เนย แม้บางชนิดจะพบ
ในปริมาณตํา แต่พบได้บ่อยและต่อเนือง และใน
ผลิตภัณฑ์ทเี ป็นเนือสัตว์ มีปริมาณตกค้างทีพ บใน
ปริมาณน่าตกใจ อาจเนืองมาจากความคงทนของ
ไนโตรฟูรานทีสะสมตามเนือเยือ การทดลองยัง
พบอีกว่า แม้จะผ่านกรรมวิธีการปรุงหรือ ถนอม
อาหาร โดยการให้ความร้อนหรือใช้วธิ กี ายภาพ
อืน ๆ ก็ยงั คงพบการตกค้างอยูภ่ ายหลังการปรุง
การแพรกระจายของสารไนโตร
ระจายของสารไนโตร
ฟูราน
สารไนโตรฟูราน เป็ นสารทีม อี ายุสนั  เมือ
แพร่กระจายสูร่ า่ งกายสัตว์ในเวลาไม่กชี ั วโมง หาก
นํามาตรวจจะพบว่าปริมาณไนโตรฟูรานทีเ ป็นสาร
ต้นมีปริมาณตํามาก หรืออาจไม่พบตกค้างอยู่เลย
เนื อ งจากไนโตรฟูร านจะถู ก เปลีย นรูป ไปเป็ น
Tissue-Bound Residues สะสมอยู่ตามเนือเยือ
ต่างๆ ของร่างกายสัตว์
เช่น สารฟูราโซลิโดน (Furazolidone) จะ
ถูกเปลีย นไปเป็น AOZ, สารฟูราทาโดน
(Furaltadone) จะถูกเปลีย นเป็น AMOZ, ไนโตรฟู
ราโซน (Nitrofurazone) จะถูกเปลีย นไปเป็น
SEM , ไนโตรฟูรานโทอิน (Nitrofurantoin) จะถูก
เปลีย นไปเป็ น AHD
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อันตรายของ
ตรายของสารไนโตรฟู
ของสารไนโตรฟูราน
สารกลุ่ ม ไนโตรฟู ร านทุ ก ตัว ทัง สารต้ น
และสารทีอยู่ในรูปเมตาโบไลต์ (Metabolites) นี
จากการทดลองบ่งชีว่า มีคุณสมบัติของการเป็ น
สารก่อมะเร็งและสารก่อกลายพันธุใ์ นสัตว์
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(Carcinogenicity and Mutagenicity )
และก่ อ ให้เ กิด อาการแพ้ที ผิว หนั ง ของมนุ ษ ย์
หลายประเทศ เช่ น สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโ รป จึงประกาศห้ามใช้เป็ นยารัก ษาสัตว์แ ละ
สัต ว์ นํ า ที นํ า มาใช้ เ พือ การบริโ ภคของมนุ ษ ย์
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