ข้ อเท็จจริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมีอันตราย :
พาราควอต (Paraquat) ไกลโฟเซต (Glyphosate) และคลอร์ ไพริฟอส (Chlorpyrifos)
ประชาคมวิชาการเรี ยกร้ องให้ มีการใช้ ข้อมูลทางวิชาการ ซึง่ ข้ อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ชี ้ชัดสารเคมีกาจัดศัตรูพืชทัง้ 3 ชนิดมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะพาราควอต
ที่มีพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์ และมีผลกระทบเรื อ้ รังต่อสุขภาพ เช่น ก่อโรคพาร์ กินสัน สมองเสื่อม แม้ ใส่
อุปกรณ์ปอ้ งกันยังสามารถผ่านเข้ าสูร่ ่างกายได้ โดยการสัมผัสทางผิวหนังรวมทังบาดแผล
้
แล้ วซึมเข้ า
ร่างกายจนเกิดอันตรายถึงชีวิต ทังยั
้ งพบตกค้ างในอาหาร สิ่งแวดล้ อมและมนุษย์จากการวิจยั ของหลาย
สถาบัน จึงออกมาให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องแก่สงั คมและสนับสนุนมติให้ ยกเลิกพาราควอต คลอร์ ไพริฟอส และ
ไกลโฟเซตของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านอนามัย
สิ่งแวดล้ อมและพิษวิทยา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาเภสัชกรรม ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้ าน
สุขภาพ (คคส.) ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) เครื อข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นาการสร้ างสุขภาวะ (คศน.) แผนงานวิจยั นโยบายอาหารและ
โภชนาการ เพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ(FHP) และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย จัด
เวทีวิชาการเพื่อให้ ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และประชาชน เรื่ อง “ข้ อเท็จจริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมี
อันตราย : พาราควอต (Paraquat) ไกลโฟเซต (Glyphosate) และคลอร์ ไพริฟอส (Chlorpyrifos)”
รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองผู้อานวยการศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อมและพิษวิทยา
โดยสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ซงึ่ เป็ นสมาชิกศูนย์ กล่าวถึงการจัดความเป็ นอันตราย (Hazard) ของสารกาจัด
ศัตรูพืชขององค์การอนามัยโลกโดยอาศัยข้ อมูลความเป็ นพิษเฉียบพลัน (LD50) ที่ได้ จากสัตว์ทดลองและ
ความเข้ มข้ นที่นามาใช้ ในผลิตภัณฑ์ ได้ จดั พาราควอตให้ เป็ นสารอันตรายปานกลาง แต่มีคาอธิบาย
เพิ่มเติมระบุไว้ วา่ “หากดูดซึมเข้ าร่างกาย พาราควอตจะส่งผลกระทบอันตรายร้ ายแรง แม้ จะมีอนั ตราย
น้ อยหากใช้ ตามคาแนะนาอย่างถูกต้ อง แต่สามารถส่งผลกระทบถึงชีวิตหากพาราควอตเข้ มข้ นเข้ าสู่
ร่างกายทางปาก หรื อสัมผัสผิวหนัง" และ EPAประมาณค่า LD50 ในมนุษย์ เท่ากับ 3 – 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน ้าหนักตัว ประกอบกับมีงานวิจยั ที่เปรี ยบเทียบอัตราการตายของผู้ป่วยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ในประเทศศรี ลงั กาของ Andrew H. Dawson และคณะ (2010) พบผู้ป่วยที่ได้ รับสารพาราควอต มีอตั รา
การตาย 42.7% สูงกว่าสารกลุม่ อันตรายสูง (กลุม่ 1b) โดยมีอตั ราการตายมากกว่าเมโทมิล 3 เท่า และ

มากกว่าคาร์ โบฟูราน 42 เท่า เช่นเดียวกับข้ อมูลจากศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีปี 2553-2559
พบอัตราการตายของผู้ป่วยในประเทศไทยที่ได้ รับพาราควอตสูงถึง 46.18% (ผู้ป่วยทังหมด
้
4,223 คน
ตาย 1,950 คน) มีอตั ราตาย 10.2% กรณีที่ผ้ ปู ่ วยสัมผัสทางผิวหนัง 14.5% กรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุหรื อไม่
ตังใจ
้ และ 8.2% กรณีที่เกิดจากการประกอบอาชีพ จากหลักฐานดังกล่าวจัดได้ วา่ พาราควอตเป็ นสารที่มี
พิษสูงต่อมนุษย์และไม่มียาถอนพิษ อีกทังงานวิ
้
จยั ของสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์เองก็สามารถอธิบายถึงกลไก
การออกฤทธิ์ที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารทัง้ 3 ชนิดเช่นกัน โดยพาราควอตสามารถเข้ าสมอง
ส่วนกลางของสัตว์ทดลองได้ โดยอาศัยกลไกพิเศษที่ขนส่งกรดที่เป็ นกลาง neutral amino acid pump ทา
ให้ เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของสัตว์ทดลอง นอกจากนัน้ พาราควอต ทาให้ เซลล์มะเร็งปอด (
A549) ตายแบบ Apoptosis (การตายของเซลล์แบบที่มีการโปรแกรมไว้ แล้ ว) และเป็ นสารก่อกลายพันธุ์
ชนิดอ่อน (weak mutagen) ในขณะที่คลอร์ ไพริฟอสสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลาไส้
H508 และไกลโฟเซตสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้ านมชนิดพึง่ พาฮอร์ โมนเอสโตรเจน
ได้ ในปริมาณที่ต่ามากและเป็ นช่วงที่พบได้ ในสิ่งแวดล้ อม ซึง่ สารไกลโฟเซตระดับต่าทาให้ เซลล์มะเร็งที่ไว
ต่อเอสโตรเจนเพิ่มจานวนขึ ้น 5-13 เท่า
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพโรคอุบตั ใิ หม่ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพาราควอตและไกลโฟเซตว่ามี
หลักฐานมากมายทังที
้ ่มีการติดตามผู้ที่สมั ผัสกับสารเคมีเหล่านี ้และเป็ นการศึกษาในห้ องปฏิบตั ิการใน
ระดับเซลล์และในระดับยีนพบตรงกันว่าสารเหล่านี ้มีพิษในระยะยาวและก่อให้ เกิดโรคทางสมองที่รักษา
ไม่ได้ ได้ แก่ โรคพาร์ กินสัน โรคสมองเสื่อม และอาจจะเกี่ยวพันกับมะเร็ง ส่วนตัวแล้ วได้ พบคนตายอย่าง
ทรมานหลายราย ที่พลาดสัมผัสผิวหนังหรื อกินโดยอุบตั เิ หตุและตายทรมานจากเนื ้อปอดเป็ นพังผืดตับวาย
และไตวาย ต่อมาแม้ มีการใช้ โดยให้ มีการปกปิ ดร่างกายมิดชิดแต่ก็ยงั สามารถเข้ าร่างกายได้ โดยการสัม ผัส
ทาง ผิวหนัง ผิวหนังอ่อน เยื่อบุ รวมทังเข้
้ าทางแผล แล้ วซึมเข้ าร่างกายจนเกิดอันตรายถึงชีวิต
นอกจากนันภายในระยะเวลาสามปี
้
ที่ผา่ นมาได้ พบว่าโรคพาร์ กินสัน ก่อกาเนิดได้ โดยมีความเชื่อมโยงกับ
ในลาไส้ ทังนี
้ ้อาจจะเกิดขึ ้นจากเชื ้อโรคหรื อสารพิษสารเคมี และทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงของจุลินทรี ย์
ในลาไส้ ซึง่ ส่งผลทาให้ ก่อให้ เกิดการอักเสบและสามารถเปิ ดผนังกันหลอดเลื
้
อดในสมองทาให้ สารพิษ
สามารถทะลักเข้ าไปได้ และนอกจากนันสารพิ
้
ษอาจจะสามารถเข้ าไปทางเส้ นประสาทที่อยูท่ ี่ลาไส้ จากนัน้
ส่งต่อผ่านไปยังสมองส่วนต่างๆจนเกิดโรคทางสมองขึ ้น
ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงผลงานการศึกษาที่มาจาก
ศูนย์ CWEND ซึง่ ก่อตังจากความร่
้
วมมือของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์โลเวลล์และคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็ นการวิจยั เดียวภายใต้ โปรแกรม GEOHealth ของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ รับทุนสนันสนุนจาก NIH และ CDC ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ พบว่าพาราควอต
เป็ นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูง การฉีดพ่นด้ วยอุปกรณ์สะพายหลังโดยใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
ที่ใช้ อยูไ่ ม่สามารถป้องกันการรับสัมผัสพาราควอตจากการฉีดพ่นได้ ทาให้ เกษตรกรได้ รับสารพาราควอต
เข้ าร่างกายในระดับที่อาจเป็ นอันตรายได้ นอกจากนี ้พาราควอตและไกลโฟเซตยังสามารถผ่านจากมารดา
ไปสูต่ วั อ่อนในครรภ์ โดยพบการตกค้ างของพาราควอตในซีรั่มทารกแรกเกิดและมารดาระหว่าง 17-20%
พบไกลโฟเซต ระหว่าง 49-54% และพบว่าหญิงตังครรภ์
้
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความเสี่ยงรับสาร
ไกลโฟเซตมากกว่าคนทัว่ ไป 12 เท่าตามลาดับ และหากมีประวัติการขุดดินในพื ้นที่เกษตร ยิ่งมีความเสี่ยง
ในการตรวจพบพาราควอต คิดเป็ น 6 เท่าของหญิงตังครรภ์
้
ที่ไม่มีการขุดดิน และหญิงตังครรภ์
้
ที่ทางานใน
พื ้นที่เกษตรกรรมช่วง 6-9 เดือนของการตังครรภ์
้
พบพาราควอตตกค้ างมากกว่าหญิงตังครรภ์
้
ที่ไม่ได้ ทางาน
ถึง 5.4 เท่าและตรวจพบพาราควอตในขี ้เทาเด็กทารกแรกเกิดสูงถึง 54.7%จากมารดา 53 คน สาหรับสาร
คลอร์ ไพริฟอสที่เกิดจากการฉีดพ่นในงานเกษตรกรรม ผลงานวิจยั พบว่าเกษตรกรได้ รับคลอร์ ไพริฟอสจาก
การหายใจสูงกว่าค่าระดับที่ปลอดภัยได้ (Hazard quotient >1) หญิงตังครรภ์
้
ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
เกษตรกรรมเมื่อคลอดบุตรตรวจพบคลอร์ ไพริฟอสในขี ้เทาทารกแรกเกิดเป็ น 32.8% จากมารดา 67 คน ทัง้
ยังพบคลอร์ ไพริฟอสในน ้านมมารดา 41.2% จากมารดา 51 คน และมีทารก 4.8% ที่ได้ รับคลอร์ ไพริฟอส
จากน ้านมมารดาเกินค่า ADI
รศ.ดร.พวงรั ตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อานวยการสถานวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการด้ านวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงข้ อถกเถียงในการตรวจพบพาราควอตปนเปื อ้ นใน
สิ่งแวดล้ อม เช่น ในพื ้นที่น่าน พิษณุโลก และปากพนัง นครศรี ธรรมราช ว่าเกิดขึ ้นได้ เนื่องจากพาราควอต
และไกลโฟเซตเมื่อพ่นลงดินแล้ วไม่ได้ เสื่อมฤทธิ์ในทันที แม้ วา่ สารพาราควอตและไกลโฟเซตมีการดูดซับได้
ดีในดิน แต่เมื่อมีการใช้ สารเคมีตอ่ เนื่องซ ้าๆ หลายปี หรื อมีการใช้ ในปริมาณมากจะทาให้ สารเคมีสะสมจน
เกินสภาวะอิ่มตัวที่สารอินทรี ย์ในดินจะดูดซับได้ จะเกิดการคายซับเกิดขึ ้น ทาให้ สารเคมีถกู ชะล้ างออกจาก
ดินไปสูน่ ้าใต้ ดนิ และแหล่งน ้า ส่งผลให้ พืชดูดซับสารเคมีเหล่านี ้ไปสะสมในลาต้ นได้ และเกิดการสะสมของ
สารเคมีเหล่านี ้ในสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศวิทยา “สารฆ่าหญ้ าเข้ าสูร่ ากพืชด้ วยการแพร่ (passive diffusion)
ตามกลไก carrier-mediated system เป็ นการดูดซึมสารเคมีเข้ าสูพ่ ืชในรูปแบบของ active absorption
ผ่านเยื่อเมมเบรน โดยมีโปรตีน กรดอะมิโนเป็ นสารนาพาทาให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายพาราควอตและไกลโฟ
เซตจากรากไปเซลล์ตา่ งๆ ของพืช สาหรับสารพาราควอตที่ผา่ นเข้ าสูพ่ ืชด้ วยกลไกนี ้ฆ่าพืชไม่ตายแต่ทาให้
เกิดการสะสมในพืช ซึง่ ผู้บริโภคไม่สามารถขจัดสารตกค้ างที่ดดู ซึมออกได้ ด้วยการล้ าง และในต่างประเทศ
ยังพบพาราควอตตกค้ างในอาหาร เช่น แป้ง เบียร์ และอาหารเด็ก อีกด้ วย (Danezis et al., 2016) ” รศ.
พวงรัตน์กล่าว นอกจากการตกค้ างในพืชและสัตว์แล้ ว การตกค้ างของสารเคมีเหล่านี ้ยังพบในน ้าอุปโภค
บริโภคที่ผลิตจากระบบประปาและระบบผลิตน ้าดื่มที่ไม่มีหน่วยบาบัด/กาจัดสารอินทรี ย์ เช่น การใช้
ถ่านกัมมันต์ หรื อ ระบบกรองด้ วย reverse osmosis เป็ นต้ น ดังที่พบในพื ้นที่จงั หวัดน่าน เพชรบูรณ์ และ

หนองบัวลาภู การตกค้ างของสารเคมีในผักผลไม้ เนื ้อสัตว์ และน ้าอุปโภคบริ โภคส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคและ
ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้ รับสารเคมีเหล่านี ้ไม่ตา่ งไปจากเกษตรกรผู้ใช้ สารเคมี
ผศ.ดร.นพดล กิตนะ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการพบสาร
กาจัดวัชพืชปนเปื อ้ นในสิ่งมีชีวิต จากการศึกษาของโครงการเฝ้าระวังภัยจากการใช้ สารฆ่าวัชพืชในพื ้นที่
เกษตรกรรม อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เนื่องจากกิจกรรมทางการเกษตรในจังหวัดน่าน มีการใช้ สารเคมี
ปริมาณมาก โดยเฉพาะสารฆ่าวัชพืช เช่น ไกลโฟเซต พาราควอต และอะทราซีน ซึง่ แม้ วา่ จะสลายตัวได้
ตามธรรมชาติ แต่เมื่อใช้ สารปริมาณมากเป็ นเวลานาน อาจมีการตกค้ างปนเปื อ้ น โดยผลการตรวจคัดกรอง
พบสารฆ่าวัชพืชตกค้ างอยูใ่ นนาข้ าว ดินตะกอนและน ้าของแหล่งน ้าใกล้ พื ้นที่เกษตร จังหวัดน่าน และยัง
พบการปนเปื อ้ นสารพาราควอตใน กบหนอง ปูนา หอยกาบน ้าจืด และ ปลากะมัง มีคา่ มากกว่าระดับสูงสุด
ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Codex Alimentarius, FAO) จากัดให้ มีในอาหาร
(maximum residue limit; MRL) ซึง่ จากัดให้ มีพาราควอตในเนื ้อสัตว์ไม่เกิน 5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม โดย
ปริมาณที่พบในปูนาอยูร่ ะหว่าง 24 - 56 ไมโครกรัม/กิโลกรัม พบในกบหนอง 17.6 - 1,233.8 ไมโครกรัม/
กิโลกรัม พบในปลา 6.1 - 12.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และพบในหอยกาบน ้าจืด 3.5 - 7.7 ไมโครกรัม/
กิโลกรัม ถือเป็ นสัญญาณเตือนถึงภัยใกล้ ตวั จากการใช้ สารฆ่าวัชพืชที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ กบั สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่
อาศัยในพื ้นที่เกษตรรวมถึงมนุษย์
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติย่ งิ อังศุลี ผู้จดั การศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา เรี ยกร้ องให้
คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายพิจารณาเพื่อควบคุมสารเคมีอนั ตรายทัง้ 3 ชนิดนี ้ โดยใช้ ข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ และคณะผู้จดั การประชุมในครัง้ นี ้จะส่งหลักฐานทางวิชาการให้ คณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
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