
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้พาราควอต 

ในการกาํจดัวชัพชื 

และแนวทางในการลดการใช้  

 

นายพนัธ์เทพ เพชรผึง้ 

เภสัชกรชาํนาญการ 

 โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน   

 



สภาพทัว่ไปของอาํเภอเวยีงสา จังหวดัน่าน 

ประชากร 71,319 คน เป็นเกษตรกร 37,754 คน ปลกู 

• ข้าวโพดเลีย้งสัตว์  221,359 ไร่   ( ใช้พาราควอตทุกราย )  

• นาข้าว     39,538 ไร่ 

• ยางพารา     9,341  ไร่ 

• ลําไย     7,282  ไร่ 

• ถัว่เหลือง     6,725  ไร่ 

• มะมว่ง     3,675  ไร่ 

• มะขามหวาน     2,666  ไร่ 

• ส้ม        24 ไร่    
        

        

      

 



Intro Paraquat (พาราควอต) 

  พาร าค วอต เ ป น ส า รกํ า จั ด วั ช พื ชกลุ ม 

bipyridyl รูจักในช่ือ กรัมม็อกโซน 

(Gramoxone) ที่ผลิตโดยบริษัทซินเจนทา 

(Syngenta) ใชกําจัดวัชพืชใบกวางและหญา   

ป 2556 ไทยนําเขา 36 ลานกิโลกรัม สูงเปน

อันดับ 2 ของประเทศในการนําเขายาปราบ

ศัตรูพืช (อับดับ 1 คือไกลโฟเสต) 



 

กลไกการออกฤทธิ์ในวัชพืช 

 
พาราควอท เป็นสารกําจดัวชัพืชท่ีออกฤทธ์ิเร็ว โดยการ

สมัผสัดดูซมึท่ีใบไม้ และไมเ่ลือกจําเพาะชนิดของวชัพืช มนั

ทําลายเนือ้เย่ือของพืชโดยรบกวนการสงัเคราะห์แสงและทํา

ให้เย่ือหุ้มเซลล์แตก ซึง่ทําให้นํา้ร่ัวไหลออกมา นําไปสูก่าร

แห้งของใบไม้อยา่งรวดเร็ว 



พิษเฉียบพลนัของพาราควอต 

• ปากเป็นแผลพพุอง ไมอ่ยากอาหาร ปวดท้อง กระหายนํา้  

• หายใจลําบากแบบเฉียบพลนั หายใจสัน้  

• คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย  

• เวียนหวั ปวดหวั เป็นไข้ เซื่องซมึ  

• ผิวหนงัแตกเป็นร่อง ลอก ไหม้ เป็นตุม่นํา้  

• ตามีการบาดเจ็บ  

• เลบ็เสียหาย สีซีด และเลบ็หลดุชัว่คราว  
 



การปนเป้ือนไปในอากาศ 

มีรายงานใน California ป 1991 มีการใชพาราควอท ใน

ไรเกษตร 2 แหง ทําใหถูกลมพัดพาไปยัง ชุมชนใกลเคียง 

เกิดผลกระทบตอสุขภาพ คือ ไอ เพิ่มขึ้น ปญหาของตา 

ทองรวง ระคายเคือง ปวดศีรษะ คลื่นไส ภูมิแพจมูก ติด

เช้ือที่คอหอย มีปญหาการหายใจ หายใจมีเสยีงดังฮืดๆ 

และออนเพลียผิดปกติ (Ames RG1993) 



ฟุ้งกระจายไปในอากาศขณะทาํการพน่ 

แบบจําลองการพน่ทางอากาศจากเคร่ืองบินใน US ได้
พบวา่จําเป็นต้องมีพืน้ท่ีกนัชน เพ่ือป้องกนัผลกระทบตอ่

ระบบนิเวศ จากการท่ี พาราควอท ลอยไปกบัอากาศ ท่ีไกล

กวา่ 300 เมตร สําหรับการพน่ ในภาคพืน้ดิน ควรมีพืน้ท่ี

กนัชน 110 เมตร(US EPA. 2009) 



กฎหมายท่ีเก่ียวกบัพาราควอตในประเทศไทยดา้นสุขภาพ 

(ระรินธร เพ็ชรเจริญ สํานักขาวไทย 2009 หัวเรื่อง “สารเคมีบนพ้ืนที่ตนน้ํานาน 

วงจรความยากจน บนความยํ่าแยของสุขภาวะชุมชน”) 

นายพิฑัฒ กองใจ ผูพิพากษาศาลจังหวัดนาน ใหความคิดเห็นวากฎหมายที่ใกลเคียง

ตอการนําไปใชในดานผลกระทบตอสุขภาพของคนมากที่สุดคือ พ.ร.บ. สาธารณสุข 

พ.ศ.2535  แตก็ยังไมชัดเจน  ตองมีการตีความอีกวา บทบัญญัติดังกลาวครอบคลุม

ถึงปญหาเร่ืองสารเคมีทางการเกษตรหรือไม   เนื่องจากผลกระทบกฎหมายดังกลาว 

บางคร้ังไมเปนที่ประจักษชัดแจงในทันที แตเปนผลกระทบสะสมในระยะยาว  กรณี

เชน การพนสีรถยนตแลวเกิดละออง กลิ่นสารเคมี ก็สามารถดําเนินคดีในฐานเหตุ

รําคาญได ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 5 วาดวยเรื่องเหตุรําคาญ 

เพราะเปนการกระทําที่เห็นผลในทันที มีผูไดรับผลกระทบทันทีที่กระทํา  แตหาก

เปนกรณีการพนสารเคมีบนดอยสูง หางไกลชุมชนพอสมควร ก็ไมไดสรางปญหาใน

เร่ืองเหตุรําคาญ แตละอองสารเคมีที่ลอยตามลมไป จะกลายเปนการสรางปญหา

สารพิษสะสมใหกับชุมชนใกลเคียงได และผลกระทบนี้ก็ตองใชระยะเวลาสะสม 

ไมไดเห็นผลกระทบในทันที การบังคับใชกฎหมาย จึงยังมีปญหาในเรื่องขอบเขต

และการตีความ 



การปนเป้ือนในแหล่งนํา้ในประเทศไทย 

• ตรวจพบพาราควอทในน้ําใตดิน ในระดับสูงถึง 18.9 

ไมโครกรัม/ลิตร(Amondham W.2006 ม.นเรศวร) 

• แมน้ําจันทบุรีมีการปนเปอนของพาราควอตในตะกอนดิน

ในชวง3.33 – 8.28 mg./Kg. สวนตอนบนของแมน้ําพบ

การปนเปอนอยูท่ี 0.07 –13.05 ไมโครกรัม/ลิตร 

(Pataranawat P 2012 ม.มหิดล) 

 



การปนเป้ือนในแหล่งนํา้ 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดจันทบุรี วัดปริมาณสาร

กําจัดศัตรูพืชในกลุมไพรีทรอยด (7 ชนิด) สารออการโนฟอดเฟต (22 ชนิด) 

สารคารบาเมท (8 ชนิด) และพาราควอท ในตัวอยางนํ้าจากแมนํ้าจันทบุรี 

พบเพียงพาราควอทเทานั้น และตรวจพบในทุกสถานีที่มีการเก็บตัวอยาง

โดยมีความเขมขน อยูระหวาง 2.68-15.04 ไมโครกรัม/ลิตร โดยในฤดูฝน

พบปริมาณพาราควอทมากกวาฤดูแลง เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของ

พาราควอทในแคนาดา (16 ไมโครกรัม/ ลิตร) พบวามีคาไมเกินมาตรฐาน 

อยางไรก็ตามการที่พบพาราควอทในทุกสถานีแสดงใหเห็นวาพาราควอทมี

การแพรกระจายตลอดแมนํ้า (Napaporn L. 2010 ม.บูรพา) 



การสมัผสัจากการประกอบอาชีพ 

สว่นใหญ่จะผา่นทางผิวหนงั เร่ิมแรกจากการสาดกระเซน็เปือ้นเปียก 

ในช่วงเตรียมการพน่ กําลงับรรจลุงในเคร่ืองพน่แบบสะพายหลงั ขณะ

กําลงัปรับอปุกรณ์การพน่ และการเดนิผา่นพืชผลท่ีได้พน่ไปแล้ว 

เพราะฉะนัน้บริเวณที่สัมผัสพบได้มากที่สุด ได้แก่  

มือ ข้อมือ ขา หลัง และอวัยวะเพศ 



วธีิการวจิยั 

รูปแบบการศกึษาทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive study)    

เก็บข้อมลูเกษตรกรตําบลปงสนกุ อําเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน จํานวน 147 ราย

ใช้แบบสอบถามโดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 4 สว่นดงันี ้
• สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ถกูสมัภาษณ์  

• สว่นท่ี 2 ความเข้าใจเก่ียวกบัพาราควอต 
• สว่นท่ี 3 การใช้พาราควอต ปริมาณท่ีใช้ บริเวณท่ีทําการฉีดพน่ อปุกรณ์ใช้ใน

การพน่ วิธีการป้องกนั 
• สว่นท่ี 4 ผลกระทบตอ่สขุภาพ 

 

 



ผลการศึกษา 



ปริมาณการใช ้

ข้อมลูจํานวน 147 คน (ชาย 117 หญิง 30) 

• ปลกูข้าวโพดไร่ 142 ราย เฉลีย่รายละ 24.2 ไร่      

ใช้พาราควอตเฉลีย่ 20.2 ลติร 

• ปลกูข้าวโพดนา  79 ราย เฉลีย่รายละ  4.0 ไร่       

ใช้พาราควอตเฉลีย่   2.7 ลติร 

• ยางพารา ปลกู 35 ราย ใช้พาราควอตเพียง 5 ราย 



บริเวณทีท่าํการพ่น 

• ข้าวโพดไร่ 96.5% ใช้พาราควอตห่างชุมชนเกนิ 1 กโิลเมตร 

  81.0%  ใช้พาราควอตใกล้แหล่งนํา้ไม่ถงึ 30 เมตร 

• ข้าวโพดนา 57.0% ใช้พาราควอตห่างชุมชนไม่ถงึ 30 เมตร   

96.2%  ใช้พาราควอตใกล้แหล่งนํา้ไม่ถงึ 30 เมตร 
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การป้องกนัตวัขณะทาํการฉีดพ่น 



ผลกระทบต่อสุขภาพ 



ผวิหนงัแตกเป็นร่อง ลอก ไหม ้เป็นตุ่มนํ้า 41.5% (61 ราย)  

ผวิหนงัไหมแ้ตกเป็นเกลด็ 3 ราย 

อวยัวะเพศชาย

แสบร้อน

ผวิหนงัไหมด้าํ 

2 ราย 
แขง้แสบคนัเป็นแผล 1 ราย 



ตามีการบาดเจบ็ 17.0% ( 25 ราย) 



หายใจลาํบากแบบเฉียบพลนั หายใจสั้น ไอ 6.8% (10 ราย) 



คล่ืนไส ้อาเจียน ทอ้งเสีย 12.2% (18ราย) 

 



เลบ็เสียหาย สีซีด 2 % (3 ราย) 

 



เวยีนศีรษะ 12.9 % (3ราย) 



ร้อยละของผลกระทบท่ีเกิด 
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ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจาก

การใชพ้าราควอต 

• ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบตอ่สขุภาพมีอตัราสว่นของการเป็นเพศชายเป็น 2.5 
เท่าเม่ือเทียบกบัเพศหญิง Odd ratio = 2.5, CI = 1.1 – 5.7, p = 0.032 

• ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบตอ่สขุภาพมีอตัราสว่นของการใช้พาราควอตในการ

ปลกูข้าวโพดช่วงฤดฝูนปริมาณเฉล่ีย 23.3 ลติร เป็น 1.03 เท่า เม่ือ
เม่ือเทียบกบัผู้ ท่ีใช้พาราควอตในการปลกูข้าวโพดช่วงฤดฝูนปริมาณ

เฉล่ีย 16.4 Odd ratio = 1.03, CI = 1.00 – 1.06, p = 0.036 

• ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบตอ่สขุภาพมีอตัราสว่นของการใช้พาราควอตในการ

ปลกูข้าวโพดช่วงฤดแูล้งปริมาณเฉล่ีย 3.2 ลติรเป็น 1.27 เท่า เม่ือ
เม่ือเทียบกบัผู้ ท่ีใช้พาราควอตในการปลกูข้าวโพดช่วงฤดฝูนปริมาณ

เฉล่ีย 2.1 ลติร Odd ratio = 1.27, CI = 0.98 – 1.64, p = 0.065 

 



ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจาก

การใชพ้าราควอต 

• การสวมชดุอปุกรณ์ป้องกนัขณะทําการฉีดพน่พาราควอต พบวา่มีความ

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิระหวา่งผู้ ท่ีเกิดผลกระทบทาง

สขุภาพและผู้ ท่ีไมเ่กิด ในปัจจยัจากการใสผ้่าปิดปากปิดจมกู 

(p<0.001) และสวมใสถ่งุมือ (p=0.003) โดย odd ratio ไมมี่

นยัสําคญัทางสถิต ิ
 



ขอ้เสนอแนะ 

เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพจากพาราควอต 



เพศชายเกิดมากกวา่เพศหญิง? 



รณรงคใ์หผู้ห้ญิงใชแ้ทนผูช้าย? 



รณรงค์ให้ใช้แผ่น

พ ล า ส ติ ก ห รื อ

ผ้ายางคลุมตัว ผ้า

ปิดปากปิดจมูกและ

สวมถุงมือทุกคร้ัง? 



แนวทางท่ีใชแ้ลว้ไดผ้ลในพ้ืนท่ีอาํเภอเวยีงสา 



1. ใช้นํา้หมักชีวภาพ

ทดแทนผสมกับ

พาราควอตแล้ว

ไปพ่น ลดการใช้

พาราควอตลงกว่า

คร่ึง 
2. ส่งเสริมการปลูก

พืชชนิดอ่ืนแทน

การปลูกข้าวโพด

เลีย้งสัตว์ 
 



ใชน้ํ้ าจุลินทรียชี์วภาพผสมพาราควอตกาํจดัวชัพืช 



จุลินทรีย ์IMO  (Credit มูลนิธิขวญัขา้ว ,กลุ่มอโศก) 

ผลไมสุ้ก 3 กก.+นํ้าตาลทรายแดง 1 กก.+นํ้า 1 ลิตร 



หมูชีวภาพ 



หมูกินอาหารชีวภาพจากหยวกหมกัลดค่าอาหารกวา่คร่ึง 



ไดเ้น้ือหมูคุณภาพดีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดเพราะไขมนันอ้ย 



อยากไดห้ยวกตอ้งมีตน้กลว้ย 





หากจะใชร้ะวงัพวกรา อยา่ท้ิงไวน้านหรือเปียก 







ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ขาดทุนทั้งราคาและชีวติ? 





ขอขอบคุณ 

• มลูนิธิชีววิถี 

• แผนงานพฒันาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ (คคส.) 
 คณะเภสชัศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• วิทยาลยัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย      

สภาเภสชักรรม 
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