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มีหลักฐานมากมายทังที
้ ่มีการติดตามผู้ที่สมั ผัสกับสารเคมีเหล่านี ้และเป็ นการศึกษาในห้ องปฏิบตั กิ ารใน
ระดับเซลล์และในระดับยีนส์พบตรงกันว่าสารเหล่านี ้มีพิษในระยะยาวและก่อให้ เกิดโรคทางสมองที่รักษา
ไม่ได้ ได้ แก่โรคพาร์ กินสัน โรคสมองเสื่อม และอาจจะเกี่ยวพันกับมะเร็ง

ในปี 1985 ขณะที่ผมอยูท่ ี่โรงพยาบาลจอห์นส ฮอปกินส์ ได้ ฟังการบรรยายจากผู้ที่ค้นพบว่าสาร
MPTP สามารถทาให้ เกิดโรคพาร์ กินสันอย่างเฉียบพลันได้ ทังนี
้ ้โดยการสืบสวนจากผู้ป่วยที่ติดเฮโรอีน
และได้ ไปฉีดเฮโรอีนสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่ผลิตขึ ้น โดยที่สารสังเคราะห์ตวั ใหม่ปนเปื อ้ นด้ วยสาร MPTP
ซึง่ เลือกเจาะจงทาลายเซลล์ประสาทที่บริเวณก้ านสมองส่วนบนซึง่ มีหน้ าที่สร้ างสาร โดปามีน
และสาร MPTP นี่เองมีโครงสร้ างเหมือนกับยาฆ่าหญ้ าพาราควอต
การที่มีการทาลายเซลล์สมองที่ตาแหน่งนี ้จะทาให้ เหมือนกับขาดน ้ามันหล่อลื่นทาให้ เกิดอาการแข็งเกร็ง
เคลื่อนไหวช้ า โดยที่อาจมีอาการสัน่ ร่วมด้ วยและถ้ าโรครุนแรงจะถึงกับเคลื่อนไหวไม่ได้
และนี่เองเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ทาให้ มีการเฝ้าติดตามผู้ที่สมั ผัสกับยาฆ่าหญ้ าชนิดต่างๆตังแต่
้ ปี 2000 เป็ นต้ น
มา โดยมีรายงานที่เปรี ยบเทียบผลจากรายงานที่มีมาก่อนหน้ านันทางสถิ
้
ติและพบว่า ผู้ที่สมั ผัสกับสารเคมี
ที่ใช้ ในการฆ่าหญ้ าและวัชพืชเหล่านี ้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพาร์ กินสัน เพิ่มขึ ้น
ในปี 2006 มีการรายงานผลจากการติดตามผู้ที่สมั ผัสกับสารเคมีเหล่านี ้ในการติดตามเป็ นเวลาเก้ าปี
และสรุปผลว่ามีความเสี่ยงจากการเกิดโรคพาร์ กินสันเพิ่มขึ ้นถึง 70% และในเวลาต่อมาได้ พิสจู น์วา่ พารา
ควอต เป็ นตัวสาคัญและทาให้ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นถึง 2.5 เท่า
ในรายงานจากสมาคมแพทย์ทางระบบประสาทของสหรัฐ หลายรายงาน ในปี 2011 โดยที่ 17 ใน 19
รายงาน มีผลสรุปตรงกันว่าเพิ่มความเสี่ยงขึ ้นสามเท่าและในปี 2013มีการตีพิมพ์รายงานเป็ น 100 ชิ ้น
จากทัว่ โลกซึง่ มีข้อสรุปตรงกันในการเกิดโรคพาร์ กินสันเพิ่มขึ ้นจากสารเคมีเหล่านี ้ รวมทังการวิ
้
เคราะห์จาก
รายงานต่างๆเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคพาร์ กินสันและการที่มีความเปลี่ยนแปลงในระดับยีนส์
เมื่อมีการสัมผัสหรื อปนเปื อ้ นยาฆ่าหญ้ าและวัชพืชในสิ่งแวดล้ อมและพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสารเคมีที่
ปนเปื อ้ นเหล่านี ้ทาให้ เกิดความเสี่ยงอย่างมีนยั สาคัญในการเกิดโรคพาร์ กินสัน

รายงานสรุปในวารสาร Scientific American 2014 ในวารสาร Nature 2017 ได้ กล่าวถึง
กลไกในการทาลายเซลล์ประสาทโดยที่เกิดจากการที่มีการสร้ างอนุมลู อิสระพิษมากขึ ้น จาก gene
editing CRISPR screen และโดยอาจที่ผา่ นกลไกในการยับยังเอนไซม์
้
ALDH ซึง่ มีหน้ าที่ใน
กระบวนการเมตาบอลิซมึ ของไขมัน โปรตีนรวมทังของเสี
้
ยเช่นแอลกอฮอล์ และทังนี
้ ้ ทังนั
้ นส
้ าหรับคนที่มี
ยีนส์ของ ALDH ผิดแผกแตกต่างกันออกไปยิ่งจะทาให้ หน้ าที่ในการทางานเสียยิ่งขึ ้นไปอีกเมื่อไปเจอกับ
สารเคมีฆา่ หญ้ าและวัชพืชเหล่านี ้ หน้ าที่สาคัญอีกประการหนึง่ ของเอนไซม์นี ้ คือการสลายพิษของ
DOPAL ซึง่ เป็ นผลผลิตของโดปามีน และจะเกิดการสะสมมากขึ ้นเรื่ อยเรื่ อยจนไปทาลายเซลล์ประสาทที่
สร้ างโดปามีน
จากการค้ นพบดังกล่าว จึงได้ มีการศึกษายาฆ่าหญ้ า 26 ชนิดที่มีการจาหน่าย โดยที่ 11 ชนิดมีฤทธ์ใน
การยับยังเอ็
้ นโซม์ ดังกล่าว โดยที่แปดใน 11 ชนิดมีการใช้ อยูใ่ นแถบของแคลิฟอร์ เนียซึง่ มีผ้ ทู ี่เกิดเป็ นพาร์
กินสันในการศึกษานี ้และอย่างน้ อยตังแต่
้ ปี 2011 จนถึง 2018 มีการศึกษาโดยใช้ พยาธิตวั กลมซึง่ มี
กระจุกประสาทแบบเดียวกันกับคน และพบว่าสารพาราควอตและไกลโฟเซต มีฤทธิ์ในการทาลายเซลล์
ประสาทที่สร้ างสารโดปามีน นอกจากนันในปี
้
2017 มีการรวบรวมรายงานทังหมดในคนและท
้
าการ
พิเคราะห์ในเชิงสถิตจิ ากผลงานการศึกษาที่ผา่ นมาถ้ าสามารถได้ ข้อสรุปชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สารเคมีที่ใช้ ในการฆ่าหญ้ ากับการเกิดโรคพาร์ กินสัน
นอกจากนันภายในระยะเวลาสามปี
้
ที่ผา่ นมาได้ พบว่าโรคพาร์ กินสัน ก่อกาเนิดได้ โดยมีความเชื่อมโยงกับ
ในลาไส้ ทงนี
ั ้ ้อาจจะเกิดขึ ้นจากเชื ้อโรคหรื อสารพิษสารเคมีและทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงของจุลินทรี ย์ใน
ลาไส้ ซงึ่ ส่งผลทาให้ ก่อให้ เกิดการอักเสบและสามารถเปิ ดผนังกันหลอดเลื
้
อดในสมองทาให้ สารพิษสามารถ
ทะลักเข้ าไปได้ และนอกจากนันสารพิ
้
ษอาจจะสามารถเข้ าไปทางเส้ นประสาทที่อยูท่ ี่ลาไส้ จากนันส่
้ งต่อผ่าน
ไปยังสมองส่วนต่างๆจนเกิดโรคทางสมองขึ ้น
สารพาราควอตถูกแบนใน 48 ประเทศในเอเชียซึง่ รวมทังประเทศจี
้
นซึง่ เป็ นผู้ผลิตแต่ไม่ให้ ใช้ มีการแบน
ประเทศลาว เขมร เวียดนาม ศรี ลงั กา ส่วนตัวแล้ วได้ พบคนตายอย่างทรมานหลายราย ที่พลาดสัมผัส
ผิวหนังหรื อกินโดยอุบตั เิ หตุและตายทรมานจากเนื ้อปอดเป็ นพังผืดตับวายและไตวาย ต่อมาแมัมีการใช้
โดยให้ มีการปกปิ ดร่างกายมิดชิดแต่ก็ยงั สามารถเข้ าร่างกายได้ โดยการสัมผัสทาง ผิวหนัง ผิวหนังอ่อน เยื่อ
บุ รวมทังเข้
้ าทางแผล แล้ วซึมเข้ าร่างกายจนเกิดอันตรายถึงชีวิต

และในประเทศแคนาดาถึงแม้ จะมีการใช้ ได้ แต่มีการควบคุมอย่างเข้ มงวดและปกปิ ดร่างกายอย่างมิดชิด
รวมทังมี
้ ประกาศเตือนเรื่ องการเข้ าร่างกายทางผิวหนัง และนอกจากนันมี
้ รายงานในประเทศต่างๆถึงผู้ทา
การพ่นสารพาราควอต มีอนั ตรายจากการที่สารรั่วเข้ าง่ามก้ น หรื อเข้ าทางแผล
ในประเทศออสเตรเลียเองปั จจุบนั ปี 2018 อยูใ่ นระหว่างการทบทวนใหม่ รวมทังมี
้ ข้อสนับสนุนให้ เลิกการ
ใช้ จากสมาคมโรคพาร์ กินสัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาทีมีประกาศในปัจจุบนั นี ้ US CDC จัดพาราควอต
ให้ เป็ นสารพิษที่ร้ายแรงมากในมนุษย์และไม่มียาแก้ พิษ การที่เกษตรกรในสหรัฐจะนาไปใช้ จะต้ องได้ รับการ
อบรมอย่างเข้ มงวดและจะต้ องมีการขึ ้นทะเบียน นอกจากนันยั
้ งมีการตรวจสอบเป็ นระยะ

