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สารเคมีกาํจดัวชัพืชนาํเขา้ประเทศไทย สารเคมีกาํจดัวชัพืชนาํเขา้ประเทศไทย 10 10 อนัดบั ตั งแตป่ี อนัดบั ตั งแตป่ี 25502550--25552555

อนัดบั 2550 2551 2552 2553 2554 2555

1 Glyphosate i Glyphosate i Glyphosate i Glyphosate i Glyphosate i Glyphosate i

2 Paraquat di Paraquat di Paraquat di Paraquat di Paraquat di Paraquat di

3 2,4-D Sodiu 2,4-D sodiu 2,4-D sodiu Ametryn 2,4-D dimet Ametryn

4 Ametryn Atrazine Atrazine 2,4-D sodiu Ametryn Glyphosate

5 Atrazine Ametryn Glyphosate a Atrazine 2,4-D sodiu 2,4-D dimet

6 2,4-D dimet Butachlor 2,4-D dimet 2,4-D dimet Butachlor Atrazine

7 Butachlor 2,4-D dimet Butachlor Butachlor Atrazine 2,4-D sodiu

8 Diuron Propanil Ametryn Diuron Diuron Diuron

9 Alachlor Diuron Diuron Glyphosate a Propanil Acetochlor

10 Propanil Glyphosate a Propanil Propanil 2,4-D iso Butachlor



ชืFอสามญัชืFอสามญั ชืFอการคา้ชืFอการคา้
Glyphosate Glyphosate 
isopropylammoniumisopropylammonium

ราวน์ราวนอ์พัอพั, , ไกลโฟไกลโฟเซต เซต 4848%%, , หมาแดงหมาแดง
ไจไจแอน้ท์แอน้ท,์ , ไกลโฟไกลโฟเซต ไทยช่วยไทยเซต ไทยช่วยไทย

ParaquatParaquat dichloridedichloride พาพาราควอทราควอท, , ฟีฟีโซนโซน, , เวิรด์เวิรดโ์ซนโซน,,  
กรมัม๊กรมัมอ๊กโซนอกโซน

22,,44--D sodium saltD sodium salt เอเอรานลัรานลั  8080, , ไฟราแทนไฟราแทน, , เอชเอชโซนดัโซนดั22,,44--D sodium saltD sodium salt เอเอรานลัรานลั  8080, , ไฟราแทนไฟราแทน, , เอชเอชโซนดัโซนดั
22,,44--D dimethyl D dimethyl 
ammoniumammonium

วีโก ้ดี วีโก ้ดี 8484, , โอทูดีโอทูดี, , ดีดีโด้โด,้ , เคเคซี ซี 8484

AmetrynAmetryn พาราพาราแพคแพค  8080, , โพสเทคโพสเทค, , อาอามีทรนีมีทรนี
AtrazineAtrazine พาราพพาราพรมิ รมิ 8080,, อาทราซีนอาทราซีน, , เมโทรเมโทรซีนซีน



ชืFอสามญัชืFอสามญั วชัพืชเป้าหมายวชัพืชเป้าหมาย
Glyphosate Glyphosate 
isopropylammoniumisopropylammonium

วชัพืชใบแคบ วชัพืชใบแคบ ((หญา้ชนิดตา่งๆหญา้ชนิดตา่งๆ))

ParaquatParaquat dichloridedichloride ไม่เจาะจงวชัพืช ไม่เจาะจงวชัพืช ((พืชใบเขียวพืชใบเขียว))
22,,44--D sodium saltD sodium salt วชัพืชใบกวา้งวชัพืชใบกวา้ง  ((พืชใบเลี ยงคู่พืชใบเลี ยงคู่))22,,44--D sodium saltD sodium salt วชัพืชใบกวา้งวชัพืชใบกวา้ง  ((พืชใบเลี ยงคู่พืชใบเลี ยงคู่))
22,,44--D dimethyl D dimethyl 
ammoniumammonium

วชัพืชใบกวา้งหลงัการงอกวชัพืชใบกวา้งหลงัการงอก
  ((พืชใบเลี ยงคู่พืชใบเลี ยงคู่))

AmetrynAmetryn วชัพืชใบเขียววชัพืชใบเขียว  ((แบบเจาะจงแบบเจาะจง))
AtrazineAtrazine แบบเจาะจง ควบคุมการงอกเมล็ดแบบเจาะจง ควบคุมการงอกเมล็ด



    ผลกระทบและการตกคา้งในนิเวศวิทยา หรือดชันีชี� วดั ที(ไป

สนบัสนุนสภาวะและสถานการณ์ของผูเ้จบ็ป่วยที(ไดร้บัผลกระทบ

ทางดา้นสขุภาวะจากการใชส้ารกาํจดัวชัพชืพาราควอท เพื(อนาํเสนอสู่

สงัคมใหไ้ดร้บัทราบ และสรา้งกฎเกณฑ์ในการพิทกัษ์และสงัคมใหไ้ดร้บัทราบ และสรา้งกฎเกณฑ์ในการพิทกัษ์และ

คุม้ครองเกษตรของประเทศไทย และศึกษาจากกรณีศึกษาบาง

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่นอินโดนีเซีย เพื(อนํามาเป็น

กรณศีกึษาและเปรยีบเทียบกนั และเผยแพร่สู่สงัคมต่อไป



วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์
1. ศกึษาพฤติกรรมเสี(ยงพฤติกรรมเสี(ยงของเกษตรกรจากการใชพ้าราควอท

2. ศกึษาผลการตกคา้งของสารตกคา้งของสารพาราควอทพาราควอทในปัสสาวะในปัสสาวะของเกษตรกร

3. เปรยีบเทียบเปรยีบเทียบผลของขอ้ ผลของขอ้ 1 1 และ และ 2 2 กรณศีกึษาประเทศไทยและ

อนิโดนเีซยีอนิโดนเีซยี

4. สมัภาษณ์สมัภาษณเ์ชงิลกึเกษตรกรเชงิลกึเกษตรกรที(พบการตกคา้งของสารพาราควอท

และมีอาการการเจบ็ป่วยอาการการเจบ็ป่วย

5. ศกึษาผลการตกคา้งของตกคา้งของสารสารพาราคพาราควอทวอทในนํ�าในนํ�า













ผลการศกึษาผลการศกึษา



ผลการศกึษา
ขอ้มูล ไทย (240 คน) อนิโดนีเซยี (220 คน)

อายุ (ปี)  45.6 ± 3.15 47.5  ±  2.73

เกี(ยวขอ้งกบัการใชส้ารเคมีกาํจดั

วชัพชืพาราควอท

เป็นผูฉ้ดีพ่นเอง (รอ้ยละ 87) 

อยู่ในบรเิวณที(มีการฉดีพ่น

 (รอ้ยละ 13)

เป็นผูฉ้ดีพ่นเอง (รอ้ยละ 65)
อยู่ในบรเิวณที(มีการฉดีพ่น 

(รอ้ยละ 35)

สรปุคะแนนพฤติกรรมเสี(ยง 

(คะแนนเต็ม 51 คะแนน) 

14 - 20 คะแนน (ตํ(า)

41 37

14 - 20 คะแนน (ตํ(า)

21 - 28 คะแนน (ปานกลาง)

29 - 42 คะแนน (สงู)

สรปุสรปุ ผลการประเมินความเสี(ยง

ต่อสขุภาพจากพฤติกรรมการใช ้

สารกาํจดัวชัพชืพาราควอท

มีอาการระดบัปานกลาง 1 อาการขึ�นไป

(รอ้ยละ 82) 
มีอาการระดบัรนุแรง 1 อาการขึ�นไป

(รอ้ยละ 18)

มีอาการระดบัปานกลาง 1 อาการขึ�นไป

(รอ้ยละ 89) 
มีอาการระดบัรนุแรง 1 อาการขึ�นไป

(รอ้ยละ 11)



อาการระดบัรนุแรง อาการระดบัรนุแรง : : ลมชกั หมดสติ ไม่รูส้กึตวั

อาการระดบัปานกลาง อาการระดบัปานกลาง : : หนงัตากระตุก ตาพร่ามวั แน่นหนา้อก อาการระดบัปานกลาง อาการระดบัปานกลาง : : หนงัตากระตุก ตาพร่ามวั แน่นหนา้อก 

คลื(นไส ้อาเจยีน ปวดทอ้ง ทอ้งเสยี กลา้มเนื�ออ่อนลา้ เป็นตะครวิ 

มือส ั(น เดนิโซเซ



ผลการศกึษา

ขอ้มูล ไทย (240 คน) อนิโดนีเซยี (220 คน)

Dithionite test ปนเปื� อน (รอ้ยละ 74)
ไม่ปนเปื� อน (รอ้ยละ 26) 

ปนเปื� อน (รอ้ยละ 51)
ไม่ปนเปื� อน (รอ้ยละ 49) 

การตกคา้งของพาราควอท  ใน

นํ�า (Paraquat maximum 
28.23 ± 0.51 11.15 ± 0.94 

นํ�า (Paraquat maximum 

allowable) ตามมาตรฐาน 

WHO
( 20 ตวัอย่าง)

MAC = 10 µg/L

28.23 ± 0.51 11.15 ± 0.94 



กรณศีกึษากรณศีกึษา



มนัสาํปะหลงั 5 ไร่

นายไม่สขุ วนัละโรค (นามสมมุติ) 

 บา้นโนนขาวสะอาด

ต.ยาง อ.นํ�ายนื 

จ.อบุลราชธานี







กรณศีกึษาที( 2
นางสม สขุภาพไม่ด ี(นามสมมุติ)

ทาํนา

บา้นปลาขาว ต.ยางบา้นปลาขาว ต.ยาง

อ.นํ�ายนื จ.อบุลราชธานี







กรณศีกึษาที( 3
นายสมพร บุตรวงศ ์(นามสมมุติ)

บา้นหูตูบ ต. โนนสวรรค์

อ.นาจะหลวย จ.อบุลราชธานี









กรณศีกึษาที( 4
นางหลวย โชครา้ย  (นามสมมุติ)

บา้นโนนป่าลงั

ต. โนนสวรรค ์อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี





 โรคหนังเน่า
Necrotizing fasciitis

�เป็นโรคติดเชื�อของเนื�อเยื(อใตผ้วิหนงั 

ชนิดที(มีการทาํลายเนื�อเยื(อขา้งใตอ้ย่างลกึชนิดที(มีการทาํลายเนื�อเยื(อขา้งใตอ้ย่างลกึ

และรนุแรง

�ทาํใหเ้กดิหนองและเนื�อตายใตผ้ิวหนงั

เป็นจาํนวนมาก



อาการในระยะแรก 

�หลงัติดเชื�อ ผวิหนงัจะบวมแดง ปวด มีไข ้และการ

อกัเสบลกุลามไปเรื(อยๆ 

2-3  วนัต่อมา

�อาการปวดจะลดลง แต่ผวิหนงัจะมีสมี่วง

คลํ�า หรอืมีตุ่มนํ�าพองขึ�น ไขส้งู แผลขยาย

และบวมมากขึ�น



ถา้ปล่อยทิ�งไว ้

�เชื�อจะเขา้สู่กระแสโลหิต  เกดิเนื�อตาย โดย

สงัเกตง่ายๆคอื แผลมีสมี่วงคลํ�า หรอืดาํสงัเกตง่ายๆคอื แผลมีสมี่วงคลํ�า หรอืดาํ

ขึ�น  อาจทาํใหช้อ็ก เสยีชวีิตได ้

�โรคนี�มีอตัราการตายรอ้ยละ 9-64   ขึ�นอยู่

กบัความรนุแรงของโรค 



 การรักษา

� โดยการผ่าตดัตกแต่งบาดแผลเอาหนงั เนื�อที(ตายออกใหห้มด  ป้องกนัไม่ให ้

เชื�อลกุลาม 

�ใหย้าปฏชิวีนะฆ่าเชื�อหลายชนดิร่วมกนั  อาการจะดขีึ�นประมาณ 3-4  สปัดาห ์ 



 การรักษา

�หลงัจากน ั�นอาจมีการทาํศลัยกรรม�หลงัจากน ั�นอาจมีการทาํศลัยกรรม

ตกแต่ง เอาผวิหนงับรเิวณอื(นมาปะที(

บรเิวณแผลเดมิ   แต่ในบางรายเชื�อ

ลกุลามทาํใหก้ลา้มเนื�อเน่า จนตอ้งตดั

อวยัวะส่วนน ั�นทิ�งไป   กลายเป็นคน

พกิารได ้






