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1. ความเป็นพิษของสารเคมี
ความเป็นพิษของสารเคมี มี 2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้
1.1 ความเป็ น พิ ษ เฉีย บพลั น (Acute toxicity) อาการพิ ษ จะเกิด ภายในระยะเวลาสั้น ๆ
หลังจากร่างกายได้รับสัมผัสสารเคมี ด้วยช่องทางต่าง ๆ เช่น การกิน ถูกผิวหนัง และการ
หายใจ เป็นต้น
1.2 ความเป็ น พิ ษ เรื้อ รั ง (Chronic toxicity) อาการพิ ษ ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น หลั งจากร่างกายได้ รั บ
สัมผัสสารเคมีด้วยช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะเวลานานจึงจะเกิดอาการพิษ
2. ความเป็นพิษเฉียบพลัน 50%ของสารเคมี (Lethal Median Dose LD50)
การศึกษาเพื่อหาปริมาณ (dose) ที่ทาให้สัตว์ทดลองตาย50% (LD50) ส่วนใหญ่จะใช้หนูในการ
ทดลองโดยการให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในปริมาณต่าง ๆ 3-5 ความเข้มข้นโดยความเข้มข้นสูงสุดอยู่ที่
5.0 กรัม/กิโลกรัม และการให้สารเคมีจะต้องทาให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตอาการของสัตว์
ทดลอง 14 วัน หลังจาก 14 วัน ทาการผ่าสัตว์ดูอวัยวะภายในสังเกตดูว่ามีอวัยวะใดผิดปกติหรือไม่มาก
น้อยเพียงใด ความเป็นพิษเฉียบพลัน ค่า LD50 เป็นคุณสมบัติประจาตัวของสารเคมีแต่ละชนิดค่านี้จะที่
จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่องทางที่ร่างกายได้รับสารเคมี นอกจากนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่นามทดลอง
ค่า LD50 ถ้าไม่ระบุว่าได้มารับสารเคมีช่องทางใด ก็ให้ถือว่าได้รับสารเคมีทางปาก
สาหรับค่า LD50 ของสารเคมีในคนได้จากการคานวณ ไม่ได้มีการทดลองจริง ๆ ในคนโดยนาค่า
LD50 ในสัตว์ มาปรับให้เป็นค่าในคนโดยอาศัยพื้นที่ผิวเป็นแฟคเตอร์ในการปรับเปลี่ยนค่า LD50 จากสัตว์
ไปสู่คน
ค่า LD50 ใช้ในการเปรียบเทียบความเป็นพิษของสารเคมี และมีการนามาใช้จัดกลุ่มของสารเคมี
ว่ า มี พิ ษ ระดั บ ใดเพื่ อ ประโยชน์ ในการติ ด ฉลากภาชนะบรรจุ ในการขนส่ ง สารเคมี ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง
ระมัดระวังในการขนส่ง (เพื่อความปลอดภัย) ไม่ใช่การจัดประเภทสารเคมีเมื่อได้รับในระยะยาว
มีการน า ค่ า LD50 ไปประชาสัม พั นธ์ในทางที่ ไม่ถูก ต้อ ง เช่น สารพิ ษ A (LD50 = 4.5 กรัม /
กิโลกรัม) ไปเปรียบเทียบกับเกลือแกง (LD5 = 4.00 กรัม/กิโลกรัม) ว่าใช้สาร A มีความปลอดภัยเท่ากับ
การใช้เกลือแกงซึ่งไม่ถูกต้อง
3. การจัดกลุ่มสารกาจัดศัตรูพืช

องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มสารกาจัดศัตรูพืชตามอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงปัจจัยอื่นๆ
นอกจากค่า ค่า LD50 คือ ความเข้มข้นของสารกาจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ รูปแบบการใช้ ค่า LD50 เมื่อ
สารเคมี ห นู ท างปากของสารก าจัด ศั ต รูพื ช คลอไพริฟ อส (LD50= 95-270 กรัม /กก) ไกลโฟเซต
(LD50= 4.32 กรัม/กก) พาราควอต (LD50= 40-200 กรัม/กก)
ตามข่าวหนังสือพิมพ์ แนวหน้า วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 หน้า 8 ฉบับที่ 13414
”ยันสารเคมี 3 ชนิดพิษระดับปานกลาง”
ในการให้สัมภาษณ์ของ Ms.Carolyn Vicker หัวหน้าคณะโครงการ ความปลอดภัยของสารเคมี,
องค์การอนามัยโลก ได้ให้สัมภาษณ์ Thai PBS (วันพุธที่ 11 เมษายน 2561) ระบุว่าการจัดกลุ่มสาร
กาจัดศัตรูพืชแม้ว่าพาราควอต จัดเป็นอันตรายปานกลาง(Moderately hazardous) แต่ก็มีหมายเหตุ
ประกอบว่า
“It has serious delay effect if absorb and it relatively low hazard in normal use
but may be fatal if the concentrated product is taken by mouth or spread on the skin”
4. Paraquat เข้าสมองได้หรือไม่
มีรายงานว่าพาราควอตมีความสัมพั นธ์กับ การเกิด โรค Parkinson แต่ มีผู้เห็นแย้งเนื่ องจาก
โมเลกุลของพาราควอตมีประจุ ซึ่ง ตามทฤษฎีแล้วจะซึมผ่านผนังเซลล์ไม่ได้ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า ปอด
เป็นอวัยวะเป้าหมายของสารนี้ ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ
1. พาราควอตสะสมได้ในปอด การเข้าปอดใช้วิธีพิเศษ คือผ่านปั้มพิเศษซึ่งขนส่ง Putrescine
2. ในปอดมีออกซิเจนมากทาให้พาราควอตปล่อยอนุมูลอิสระได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
เซลล์ปอด
มีการวิจัยพบว่าพาราควอต เข้าสมองหนูได้โดยใช้วิธพี ิเศษ คือ ผ่านปั้มซึ่งขนส่งกรดอะมิโนวาลีน
(Valine)
โดยสรุปพาราควอตผ่านเข้าไปสู่ปอดและสมองได้โดยวิธีพิเศษ
5. Paraquat ทาให้เกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ ?
Parkinson เป็นโรคที่สมัยก่อนเชื่อว่า เกิดจากความผิดปกติของยีนส์ ซึ่งพบมากในชาวยิวอาศัย
ในนครนิวยอร์ก บางคนเชื่อว่าเกิดจากไวรัส หลังผู้ป่วยเสียชีวิตและทาการผ่าสมองศึกษาพยาธิสภาพ
พบว่ า ระบบประสาทโดปามี น ถู ก ท าลายที่ บ ริเวณสมองกลางที่ เรีย กว่ า Substantia nigra ต่ อ มา
ประมาณ ค.ศ.1980 มีการพบว่าเด็กวัยรุ่นที่ ติดเฮโรอีนสังเคราะห์มีอาการผิดปกติคล้ายคนเป็นพาร์กิน
สัน ซึ่งปกติมักจะพบในคนวัยกลางคนขึ้นไป ต่อมามีการพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากสาร MPTP (1-methyl4 phenyl-1,2,3,6 tetrahydropyridine) ซึ่งเป็นสารปนเปื้อนในเฮโรอีนสังเคราะห์ สารตัวนี้ทาให้เกิด

การเสื่อมของระบบประสาทโดปามีนที่บริเวณสมองส่วนกลาง การค้นพบนี้นับเป็นเรื่องสาคัญมากเพราะ
เป็นการแสดงว่าโรคนี้เกิดได้จากสารเคมี ได้เป็นครั้งแรก สาร MPTP เมื่อเข้าสมองจะเปลี่ยนสภาพเป็น
MPP+ ทาลายระบบประสาทโดปามีนโครงสร้างโมเลกุลของพาราควอตคล้าย MPP+ จึงเชื่อกันว่าทาให้
เกิดการตายของเซลล์สมองส่วนกลางและทาให้เกิดอาการคล้ายโรคพาร์กินสันได้
*****************

