กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
กรมประมง

Sulfonamide Group
Sulfonamide group เปนกลุมสารประกอบซึ่งได%จากการสังเคราะห*ทางเคมี และนิยมนํามาใช%เปนยา
ปฏิชีวนะ เนื่องจากสารในกลุมดังกลาวสามารถออกฤทธิ์กว%างตอเชื้อจุลชีพ ทั้งแบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรม
ลบ และโปรโตซั วบางชนิ ด รวมทั้ งยั งมี ราคาไมแพง Sulfonamides มี โครงสร% างหลั กเปน p-Aminobenzene
sulfonamide (Sulfanilamide) ซึ่งมีโครงสร%างคล%ายคลึงกับ p-Aminobenzoic acid (PABA) ซึ่งเปนสารตั้งต%น
(Precursor molecule) ที่แบคทีเรียใช%ในการสังเคราะห* Folic acid สารกลุม Sulfonamides มีหมูฟKงก*ชัน
(functional groups) 2 หมู คือ หมูเอมีน (Amine, -NR2) และหมูซัลโฟนาไมด* (Sulfonamide, –SO2NHR)

ภาพที่ 1 โครงสร%างของ i) Sulfonamides ii) PABA และ iii) Folic acid
ประวัติความเป!นมา
จุดเริ่มต%นในการนําสารกลุม Sulfonamides มาใช%ในการรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียทั้งในมนุษย*
และสั ต ว* เกิ ด ขึ้ น ในปV ค.ศ. 1932 Fritz Mietzsch และ Josef Klarer นั ก เคมี ช าวเยอรมั น ได% ทํ า งานวิ จั ย ใน
ห% อ งปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท Bayer AG เพื่ อ หาสารในกลุ ม Azo dyes (สารซึ่ ง มี ห มู ฟK ง ก* ชั น R-N=N-R') ที่ มี
ประสิทธิภาพในการต%านเชื้อแบคทีเรีย และได%ทําการสังเคราะห*สาร Sulfonamidochrysoidine ซึ่งภายหลัง
รู% จั ก กั น ในชื่ อ ทางการค% า วา Prontosil โดยในปV ค.ศ. 1933 ได% มี ก ารนํ า มาใช% ใ นการรั ก ษาการติ ด เชื้ อ
Staphylococcal septicaemia อยางประสบความสํ าเร็ จในมนุ ษย* เ ปนครั้ งแรกโดย Richard Förster หนึ่ ง ใน
นักวิจัยชาวเยอรมันของ Düsseldorf Medical Academy’s Dermatological Clinic
ในปV ค.ศ. 1935 Gerhard Domagk นักพยาธิวิทยาและนักแบคทีเรียวิทยาชาวเยอรมันได%ค%นพบฤทธิ์ใน
การต%านเชื้อแบคทีเรีย Streptococcal ในหนู และเชื้อ Staphylococcal ในกระตายของ Prontosil และยังค%นพบ
วาสารนี้ไมมีประสิทธิภาพในการต%านเชื้อแบคทีเรียในหลอดทดลอง (in vitro) แตออกฤทธิ์ในการรักษาในรางกาย
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต (in vivo) เนื่ อ งจาก Prontosil จะถู ก เมตาโบไลซ* ใ ห% อ ยู ในอนุ พั น ธ* ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การ
สร%าง Folic acid ซึ่งเปนสารตั้งต%นที่จําเปนตอการสังเคราะห*ไพริมิดีน (Pyrimidine) และพิวรีน (Purine) ซึ่งเปน
องค* ป ระกอบของสารพั น ธุ ก รรม DNA (Deoxyribonucleic acid) และ RNA (Ribonucleic acid) ซึ่ ง ทํ า หน% า ที่
ควบคุมเมตาบอลิซึมและการถายทอดพันธุกรรมของเซลล*
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กลไกการออกฤทธิ์
เ มื่ อ ส า ร ป ร ะ ก อ บ Sulfonamides เ ข% า สู ร า ง ก า ย จ ะ จั บ กั บ เ อ น ไ ซ ม* Dihydropteroate
synthetase แทน PABA โดยออกฤทธิ์แขงขันแบบย%อนกลับได% (Reversible competitive inhibition) สารที่เกิดขึ้น
จะมี รู ป รางคล% า ย Folic acid (Analogue folic acid) แตไมสามารถใช% เ ปนสารตั้ งต% น ในขั้ น ตอนตอไปในการ
สั งเคราะห* Folic acid ได% สาเหตุ ที่ การใช% สารในกลุ ม Sulfonamides มี ความจํ าเพาะเจาะจงในการออกฤทธิ์
(Selective toxicity) ตอแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียสวนใหญจะทําการสังเคราะห* Folic acid เพื่อใช%ใน
การดํารงชีวิต จึงไมมีความสามารถเหมือนมนุษย*หรือสัตว*ที่สามารถดูดซึม Folic acid มาใช%จากอาหารได%
เมื่อกระบวนการสังเคราะห* Folic acid ถูกยับยั้ง จะสงผลให%แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตและไมสามารถ
ขยายตัว ได% ด%ว ยเหตุนี้ จึง กลาวได%ว า Sulfonamides ไมได%มีฤ ทธิ์ใ นการฆาเชื้อ แบคทีเ รีย (Bactericidal)
เพียงแตออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต (Bacteriostatic) ของแบคทีเรียเทานั้น

ภาพที่ 2 การยังยั้งกระบวนการสังเคราะห* Folic acid
จากการค%น พบประสิท ธิภ าพในการตอต%า นเชื ้อ แบคทีเ รีย ของสารกลุ ม Sulfonamides ทํ า ให%
Domagk ได%รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย* ในปV ค.ศ. 1939 หลังจากที่ Domagk ได%ทําการ
ทดลองสารประกอบ Sulfonamides ในกลุ ม Azo dyes มากกวา 1,000 สาร เปนระยะเวลา 5 ปV หลังจาก
นั้นได%มีการสังเคราะห*สารกลุม Sulfonamides เพื่อใช%เปนยาปฏิชีว นะ โดยมุ งเน%นให%มีประสิทธิภาพในการ
ต%า นเชื้อ แบคทีเ รีย ได%ก ว%า งขึ ้น (Board spectrum) มีป ระสิท ธิภ าพในการต%า นเชื้อ แบคทีเ รีย สูง ขึ ้น (High
potency) ออกฤทธิ ์ไ ด%น านขึ ้น (Prolonged action) รวมทั ้ง ละลายในปKส สาวะได%ด ี (Greater urine
solubility) เนื่องจากสารกลุม Sulfonamides ละลายในสารละลายที่เปนกรดได%ดีกวาสารละลายที่เปนเบส
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จึงอาจเกิด การตกตะกอนของสารดังกลาวที่ไต (Crystalline) โดยความแตกตางในคุณ สมบัติทางเคมี การ
ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และคุณสมบัติในการต%านเชื้อแบคทีเรียของสารกลุม Sulfonamides จะขึ้นอยูกับ
หมู R ของหมูฟKงก*ชัน –SO2NH-R
Potentiated Sulfonamides
น อ ก จ า ก นี ้ย ัง พ บ ว า ส า ร ป ร ะ ก อ บ ผ ส ม ข อ ง Sulfonamides ก ับ Ormethoprim ห ร ือ
Trimethoprim มีค ุณ สมบัต ิใ นการต%า นเชื ้อ จุล ชีพ ที ่ส ูง มากกวาการใช%ส ารใดสารหนึ ่ง เพีย งอยางเดีย ว
เนื่องจากสารทั้งสองกลุ มมีฤทธิ์เ สริมกัน (Synergistic effects) ในการออกฤทธิ์ยับ ยั้งการเจริญ เติบโตและ
การขยายตัวของแบคทีเรีย โดยสาร Ormethoprim หรือ Trimethoprim จะทําหน%า ที่เปน Potentiator
โดยจับ กับ เอนไซม* Dihydrofolate reductase ทํ า ให%ก ระบวนการสัง เคราะห* Folic acid ถูก ยับ ยั ้ง
สารประกอบผสมของ Sulfonamides กับ Potentiator ถูก เรีย กวา Sulfonamides ที่มีฤ ทธิ์เ พิ่ม มากขึ ้น
(Potentiated Sulfonamides)
การดื้อยาในกลุ4ม Sulfonamides ของเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อแบคทีเ รีย มีกลไกในการดื้อยาในกลุ ม Sulfonamides โดยการกลายพัน ธุ*ในระดับโครโมโซม
(Chromosomal mutations) และโดยกลไกการสงผานยีนส*ต%านทานหรือยีน ส*ดื้อยา (Resistant gene)
ระหวางแบคทีเรีย ยีนส*ดื้อยานี้อยูในพลาสมิด (Plasmid) ซึ่งเปนสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย
การกลายพัน ธุ *ร ะดับ โครโมโซมทํ า ให%เ กิด การยัง ยั ้ง การจับ กับ เอนไซม* Dihydropteroate
synthetase ของสารกลุ ม Sulfonamides เนื ่อ งจากการกลายพัน ธุ *ทํ า ให%เ อนไซม*ด ัง กลาวมีโ ครงสร%า ง
เปลี่ย นไป การจับ กัน ของ Sulfonamides กับ เอนไซม*จึง ลดลง นอกจากนี้การกลายพัน ธุ*ยังอาจกอให%เ กิด
การสร%า ง PABA สูง มากขึ ้น เนื ่อ งจากสารประกอบ Sulfonamides และ PABA ออกฤทธิ ์แ ขงขัน แบบ
ย%อนกลับได% ในการจับกับ เอนไซม* Dihydropteroate synthetase เมื่อปริมาณ PABA มีสูงขึ้น การยับยั้ง
การเข%าจับของ PABA กับเอนไซม*โดย Sulfonamides จะมีประสิทธิภาพลดลง
สวนกลไกการสงผานยีน ส*ดื้อยาสงผลให%เ กิด การการยังยั้งการจับ กับ เอนไซม* Dihydropteroate
synthetase ของยาในกลุม Sulfonamides เชนเดียวกัน
การตรวจวิเคราะห<สารกลุ4ม Sulfonamides
กรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสิน ค%า ประมง มีความสามารถในการวิเ คราะห*ส ารในกลุ ม
Sulfonamides, Ormethoprim และ Trimethoprim ที่ มี ป ริ ม าณตั้ ง แต 20 µg/kg จนถึ ง 500 µg/kg โดย
เทคนิค LC/MS/MS และได%รับการรับรองภายใต%มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จากผลการตรวจวิเคราะห*
การตกค%างของสารในกลุมดังกลาวในสัตว*น้ําและผลิตภัณฑ*สัตว*น้ําสงออก ตั้งแตปV พ.ศ. 2554 – 2558 โดย
กรมประมง ไมพบการตกค%างของสารดังกลาว แตเนื่องจากสารในกลุม Sulfonamides มีความสามารถใน
การจับกับโปรตีนได%ดี (Protein binding properties) ทําให%อาจจะเกิดการสะสมของสารในกลุมดังกลาวใน
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เนื้อเยื่อสัตว*ได% จึงควรเฝ•าระวังการตกค%างของสารในกลุมดังกลาว โดยการสุมตัวอยางสัตว*น้ําและผลิตภัณฑ*
สัตว*น้ําเพื่อตรวจวิเคราะห*สารดังกลาวอยางตอเนื่อง
มาตรฐานของประเทศต4างๆ
ประเทศตางๆได%กํา หนดปริมาณของสารในกลุ ม Sulfonamides ที่อนุญ าตให%ต รวจพบได%ในสัต ว*
น้ําและผลิตภัณฑ*สัตว*น้ําแตกตางกัน โดยประเทศสวนใหญจะอนุญาตให%ตรวจพบสารในกลุม Sulfonamides
ได%ไมเกิน 100 µg/kg สวน Trimethoprim และ Ormethoprim ไมเกิน 50 หรือ 100 µg/kg แล%วแตความเข%มงวด
ของแตละประเทศผู%นําเข%า
ตารางที่ 1 มาตรฐาน Sulfonamides ในผลิตภัณฑ*สัตว*น้ําของประเทศคูค%า
ประเทศ
เกาหลีใต%

แคนาดา

ไต%หวัน

สารตกคAาง

ชนิดสัตว<

ปริมาณสูงสุดที่
กําหนด

Sulfonamides

ปลา

100 µg/kg

Trimethoprim

ปลา และสัตว*น้ําที่มีเปลือกแข็ง

Ormethoprim

ปลา

100 µg/kg

Sulfonamides
- Sulfadiazine
- Sulfadimethoxine

เนื้อปลาแซลมอน

100 µg/kg

Ormethoprim

เนื้อปลาแซลมอน

100 µg/kg

Trimethoprim

เนื้อปลาแซลมอน

100 µg/kg

50 µg/kg

Sulfonamides (สารประกอบ สัตว*น้ํา และสัตว*น้ําที่มีเปลือกแข็ง
Sulfonamides อื่ น ๆที่ ไ มใช
Sulfadiazine และ
Sulfadi-methoxine)
Sulfonamides
- เนื้อปลา และกุ%ง
- Sulfadimethoxine
- Sulfamonomethoxine - เนื้อปลา เตา กบและคางคก

ห%ามตรวจพบ
เกินคา LOD

Ormethoprim

100 µg/kg

เนื้อ ตับ ไต และไขมันของปลาดุก
ปลาแซลมอน

100 µg/kg
100 µg/kg
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ประเทศ
เวียดนาม

สหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา

แอฟริกาใต%

สารตกคAาง

ชนิดสัตว<

Sulfonamides
เนื้อของสัตว*น้ํา
(สารประกอบทุกชนิดที่จัด
อยูในกลุม Sulfonamides)

ปริมาณสูงสุดที่
กําหนด
100 µg/kg

Trimethoprim

เนื้อของสัตว*น้ํา

50 µg/kg

Ormethoprim

ผลิตภัณฑ*สัตว*น้ํา

50 µg/kg

Sulfonamides
(สารประกอบทุก ชนิด ที ่จ ัด
อยูในกลุม Sulfonamides)
Trimethoprim

สัตว*ทุกชนิดที่นํามาผลิตเปน
อาหาร
(เนื้อ ไขมัน ตับ และไต)
สัตว*ทุกชนิดที่นํามาผลิตเปน
อาหาร ยกเว%นสัตว*จําพวกม%า

100 µg/kg

Sulfonamides
- Sulfamerazine

ปลาเทราท*

ห%ามตรวจพบ

สารประกอบผสมของ
Sulfadimethoxine และ
Ormethoprim

เนื้อปลาแซลมอนและปลาดุก

100 µg/kg
(สารแตละชนิด)

Sulfonamides
สัตว*น้ํา
(สารประกอบทุก ชนิด ที ่จ ัด
อยูในกลุม Sulfonamides)
Trimethoprim

สัตว*น้ํา

50 µg/kg

100 µg/kg

50 µg/kg
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