
พาราควอท 
ยาฆ่าหญ้า  ที่ประเทศไทย ต้องเลกิใช้ 

ผศ.นพ. พรหมพศิิษฐ์  โจทย์กิง่    ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน     
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



พาราควอท 

• พาราควอท ได้ถูกน ามาใช้เป็นคร้ังแรก ทางเกษตรกรรม
ในปี พ.ศ. 2501 โดยบริษทั ICI ประเทศองักฤษ ใช้ช่ือ
ทางการค้าว่า "กรัมม็อกโซน" (Gramoxone)  

• ต่อมาได้มีบริษัทอื่น ๆ ผลิตพาราควอท ออกมาโดยใช้ช่ือทางการค้า 
ต่าง ๆ เช่น  แอคช่ัน (Action), อะโกรควอท (Agroquat), 

อะโกรโซน (Agroxone), เฮอโบโซน (Herboxon), เฮอบิ
คิว (Herbikill), พาควอท (Paquat), พารา (Para), พา
ราเบิล (Parable), และ พาราโค (Paraco) เป็นต้น  
 



ปรมิาณการน าเขา้สารก าจัดศัตรพูชืของไทย 

ปี ยาฆ่าแมลง  (ตัน) ยาฆ่าหญ้า  (ตัน) 

2544 16,700 3,200 

2549 20,500 62,100 

2551 25,332 68,825 

2552 24,680 97,957 

2553 23,417 80,278 

2554 34,672 112,177 

2555 16,797 106,860 



การตกคา้งของพาราควอท 

• การตกค้างของพาราควอทในน า้  สุภาพร  ใจการุณ และ
คณะ(2557) พบว่า มีการตกค้างในน า้ของประเทศไทย 

เท่ากบั   28.23±0.51 ไมโครกรัม/ลติร  
   ขณะที ่ประเทศอนิโดนีเซียพบ  เท่ากบั   11.15±0.94 

• ค่า  MAC  = 10   ไมโครกรัม/ลติร 
• MAC คือ Maximum allowable concentration 



พาราควอท 

• ใช้ก าจดัวชัพืชทุกชนิด  ( Non – Selective herbicide ) 

• โดยการ สัมผสัดูดซึมที่ใบไม้   แล้วรบกวนการ
สังเคราะห์แสง และ ท าให้เยื่อหุ้มเซลล์แตก  ซ่ึงท า
ให้ น ้าร่ัวออกมา  น าไปสู่การแห้งของใบไม้อย่าง
รวดเร็ว  พาราควอท ยังสามารถเคลื่อนย้ายภายใน
พชื   จงึเป็นไปได้ที่จะมีสารตกค้างเพิม่ขึน้ 

  



พาราควอทในดนิ 

•  พาราควอท ปนเป้ือนในดนิ  สามารถทนต่อการย่อย
สลายของจุลนิทรีย์   ภายใต้สภาวะทีม่ีออกซิเจนและไม่
มีออกซิเจน  เวลาคร่ึงชีวติ นานกว่า 17 ปี 

•  การย่อยสลายทางชีวภาพ  (Biodegradation)             
มีจุลินทรีย์ ท่ีมีความส าคัญ ต่อการย่อยสลาย  ได้แก่ แบคทีเรีย 
, เช้ือรา ,  Actinomyces และ ยีสต์  โดยใช้แหล่ง
ไนโตรเจน  จากสารพาราควอท  มาช่วยในการเจริญเติบโต  



พาราควอทในน า้ 

• เวลาคร่ึงชีวิต ของพาราควอท ในน ้า ของยุโรป
ตอนกลาง อยู่ประมาณ  2 – 820 ปี  โดยขึน้อยู่
กับแสงแดด และ ระดับความลึกของน ้า  

• พาราควอท สามารถพบได้ในน า้ผวิดนิ น า้
ดืม่ และน า้ใต้ดนิ 



พาราควอทในอากาศ 

• พาราควอท  เป็นสารเคมีที่ไม่ระเหย  ดังน้ันจึง
แขวนลอยอยู่ในอากาศ  ในลกัษณะเป็นอนุภาค  

• พาราควอท สามารถละลายน ้าได้ดี    เมื่อเกดิฝนตก
จึงท าให้ละลาย ไปพร้อมกบัน ้า  

• การใช้สารพาราควอท ใกล้กบัชุมชน   พบว่า              
พาราควอท สามารถล่องลอยไปยงัพืน้ที่ดังกล่าว 
และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 



การสมัผสัทางผวิหนงั 









การกนิพาราควอท เพือ่ฆา่ตวัตาย 

• ผู้ทีก่นิ สารพาราควอท  ในความเข้มข้นทีสู่ง      จะท าให้
เสียชีวติ   จากการรายงานของ ValeJA,    et al., 

1987   ผู้ป่วยทีก่นิสารละลายทีม่ีพาราควอท 20%  

ปริมาตร 15  ml หรือ 1 ช้อนโต้ะ   (หรือ > 40 mg 

Paraquat/kg)      จะเสียชีวติภายในไม่กีช่ั่วโมงถงึ

ภายในหน่ึงวนั    เน่ืองจากไม่มยีาแก้พษิ 



การกนิสารพาราควอท เพือ่ฆา่ตวัตาย 

•       มารดา ที่กลืนกินพาราควอทในปริมาณมาก  
จะเสียชีวิต  และ จากผลการตรวจวัดปริมาณ
พาราควอทในเลือดของทารกในครรภ์  พบว่ามี
ปริมาณสูงกว่าในเลือดของมารดา  4  – 6  เท่า 
นอกจากนี้ ยังพบว่าทารกแรกเกิด  ที่ได้รับสาร
พาราควอท  จะเสียชีวิตเน่ืองจากปอด และ อวัยวะ
อื่นๆ ถูกท าลาย  



การรบัสมัผสัพาราควอทโดยวธิอี ืน่ 

•  การฉีดพ่น ในพืน้ที่เกษตรกรรม จะท าให้ปนเป้ือนใน
ส่ิงแวดล้อม  เช่น  การปนเป้ือนในพชืผกั  ผลไม้  ดิน 
น ้า และ อากาศ  

• เกษตรกรผู้ใช้  และคนทัว่ไป  มีโอกาสได้รับสารเข้าสู่
ร่างกาย  เน่ืองจากการปนเป้ือน ในส่ิงแวดล้อม  

• เด็กเลก็  ยงัสามารถรับสารเข้าสู่ร่างกาย  จากการเล่น   
ในสนามหญ้า ที่มีการปนเป้ือนของ สารพาราควอท 



การเกดิพษิของพาราควอท 

• พาราควอท  ถูก reduce โดยออกซิเจน เกิด  
Superoxide radical (อนุมูลอิสระ) 
หลังจากน้ันโดยเอนไซม์ superoxide 

dismutase จะท าให้ superoxide 

radical ท าปฏิกิริยากับ น ้า  เกิด 
Hydrogen peroxide 



การเกดิพษิของพาราควอท 

  Superoxide radical 

และ Hydrogen peroxide     
จะออกฤทธ์ิ   ไป ท าลายผนังเซลล์
ของอวยัวะต่างๆ ทั้งร่างกาย 



การเกดิพษิของพาราควอท 

• เมื่อพาราควอทเข้ามาในเซลล์ประสาท จะท าให้
เซลล์ตาย (Paraquat – induce cell 

death) 

• เกดิความเสียหายต่อ Mitochondria ของ
เซลล์ และการท าให้เกดิอนุมูลอสิระ และ
Oxidative stress จะไปขดัขวาง

กระบวนการชีวเคมี  เป็นสาเหตุท าให้เซลล์ตาย 
 







พษิของพาราควอท 

• เมื่อกนิสารพาราควอท ในกรณีฆ่าตัวตายหรือการกนิ
โดยไม่ได้ตั้งใจ  จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่ปาก
และล าคอ  เกดิการอกัเสบของกระเพาะอาหาร และ
ล าไส้  มีอาการปวดท้อง  เบ่ืออาหาร  คลืน่ไส้  
อาเจียน  และ อุจจาระร่วง 

• หากพาราควอท กระเด็นเข้าตา จะท าให้ตาอกัเสบ  
ปวดแสบ ปวดร้อน  และ เป็นแผล ที่กระจกตา  



พษิของพาราควอท 

•   เมือ่รับ สารพาราควอท เข้าสู่ร่างกาย  
อวยัวะแรก ทีถู่กท าลาย คอื ปอด          
พาราควอทจะท าให้เซลล์ปอด ได้รับความ
เสียหาย    เกดิโรคถุงลมอกัเสบ    เกดิภาวะ
ปอดบวมน า้ และ ท าให้ปอดเป็นพงัพดื 





Parkinson’s disease 

• เน่ืองจาก มีอนุมูลอสิระเกดิขึน้มากเกนิกว่าจะควบคุมได้ 
หรือ เรียกว่าเกดิภาวะ oxidative stress  ท าให้เซลล์
ประสาท  Substantia nigra        ซ่ึงมีหน้าที่สร้าง
สารโดปามีน (Dopamine)มีจ านวนลดลง จึงส่งผลให้
สารโดปามีน  ที่มีหน้าที่ควบคุมการท างานของร่างกายมี
ปริมาณลดลงตามไปด้วย  และ ส่งผลให้สมองสูญเสีย
การควบคุม การส่ังงานของกล้ามเนื้อ 







Parkinson’s disease 

• ส าหรับอาการในระยะแรกของผู้ป่วย จะมี
ปัญหาเกีย่วกบักล้ามเนือ้ เช่น ปัญหาในการ
เร่ิมการเคลือ่นไหว  การเคลือ่นไหวช้า 
กล้ามเนือ้แขง็เกร็ง  มอีาการส่ัน  และ มี
ลกัษณะการเดนิทีช้่าลง ไหล่งุ้ม และ ล้ม
ง่าย  





พาราควอทสง่ผลกระทบตอ่ระบบประสาท 

• ปริมาณ  การรับพาราควอท เข้าสู่ร่างกาย       
มคีวามสัมพนัธ์ กบัการเกดิ โรคพาร์กนิสัน  

• สารพาราควอท   ท าลายเซลล์ประสาท         
ในสมอง  และ ท าลายสมองส่วน 
Hippocampus region ซ่ึงส่งผล
กระทบท าให้การเรียนรู้  และ การจดจ าลดลง 



Epidemiological studies linking 

Parkinson’s Disease to paraquat exposure 
Studie and Country Risk Ratio (95% CI)  Comment 

Hertzman et al., 1994, Canada 1.25 (0.34–4.63) Hospital PD cases 

Hertzman et al., 1994, Canada 1.11 (0.32–3.87) Community PD cases 

Liou et al., 1997, Taiwan 

Kuopio et al., 1999, Finland 1.2 (not significant) 

Engel et al., 2001, USA 0.8 (0.5–1.3) Parkinsonism 

Firestone et al., 2005, USA 1.7 (0.2–12.8) 

Kamel et al., 2007, USA 1.8(1.0-3.4) Prevalent PD 

Kamel et al., 2007, USA 1.0 (0.5–1.4) Incident PD 

Ritz et al., 2009, USA 2.99 (0.88–10.2) Paraquat & maneb exp 

Ritz et al., 2009, USA 4.53 (1.70–12.1) Paraquat & maneb exp 
susceptible persons 

Tanner et al., 2009, USA 2.80 (0.81–9.72) 



การเลกิใชพ้าราควอท 



Paraquat banned 
Country Regulation, (year), Comment 

Bosnia & Herzegovina Use banned. (2009) 

Cambodia Use banned. (2003) 

European Union(27 
Member States) 

Use banned. (2010) Several EU Member 

States prohibited the use 
of paraquat before 

Syria Use banned. (2005) 

Kuwait Use banned. (1985) 

Sri Lanka Use banned. (2011). 
UNEP (2010) 

Reason for ban was the 
high number of suicides. 

Ivory Coast Use banned. (2004) 

Norway No product 
authorization. (1996) 

Switzerland Use banned. (1989) 



•  ค.ศ. 1985 ประเทศคูเวต ห้ามใช้ พาราควอท ด้วยเหตุผล
ด้านสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม 

•  ค.ศ. 2003 ประเทศกมัพูชา ห้ามใช้ พาราควอท  
•  ค.ศ. 2004 ประเทศไอวอร่ีโคสต์ ห้ามน าเข้า เพือ่การผลติ 
และการใช้ในเกษตรกรรม 

•  ค.ศ. 2005 ประเทศซีเรีย ห้ามใช้ 
            ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ห้ามใช้ 
• ค.ศ. 2010 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ห้ามใช้  

 



• ค.ศ. 2007  ศาลของสหภาพยโุรป ได้ยกเลกิอ านาจ 
การอนุญาตให้ใช้พาราควอทของ ประเทศในสหภาพ
ยุโรป เพราะไม่สามารถจัดการป้องกนัผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์ได้ อย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะ
การสัมผสักบัสารพาราควอทของผู้ใช้ อกีทั้งยงั
ล้มเหลวในการประเมินความเส่ียงต่อการเกดิโรค 
พาร์กนิสัน และ ขาดการประเมินตรวจสอบความ
เส่ียงต่อสัตว์  



 พาราควอท  ท าใหเ้สีย่งตอ่การเป็นเบาหวาน 

1. Oxidative stress ท าให้ร่างกายดือ้ต่อ 
insulin 

 

2.    มผีลยบัยั้ง การออกฤทธิ์ของ  insulin 
 

3.    ยบัยั้ง การดูดซึมน า้ตาลด้วย  Oxidative stress 
 

4.    ท าให้เกดิ ภาวะน า้ตาลในเลอืดสูง  (ของแกะ)  
 



            พาราควอท   เช่ือมโยงกบัภาวะระบบภูมคุ้ิมกนัท าลายตนเอง 





•  พาราควอท  มีผลเสียต่อการพัฒนาสมองของ
เด็ก แม้เด็กจะสัมผัสกับพาราควอท ปริมาณต ่า 

• พาราควอท  ผา่น Blood Brain Barrier 

ได ้ท าใหเ้ป็นพษิต่อระบบสมองส่วนกลาง 
รบกวนการท างานของสมอง 

•  พาราควอท  ผ่าน รกได้ ท าใหเ้ด็กตายในครรภ ์
หรือมีผลกระทบอยา่งเร้ือรัง คงอยูต่ลอดชีวติ 
 





• พาราควอท   อาจท าให้เป็นมะเร็ง   เพราะท าให้เกดิ 
Oxidative stress มากขึน้  เกดิพษิต่อยนี      พบว่า 

เมด็เลอืดขาวชนดิ lymphocytes ของมนุษย์    เกดิ 
micronuclei , มคีวามเสียหายต่อ DNA , 
Chromosome เกดิความผดิปกต ิ ,  มกีารแลกเปลีย่น 
sister-chromatid 

 - เซลล์เยือ่บุผวิ ของทารกในครรภ์ อายุ 1-8 
สัปดาห์ ของมนุษย์มกีารสังเคราะห์  DNA  ไม่เป็นไป 
ตามก าหนดเวลา  

 



• พาราควอท  ท าให้มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 
  - เม็ดเลือดขาว      Acute lymphocytic 
leukemia 

  - Squamous cell carcinoma 

  - melanoma 

  - non-Hodgkin’s lymphoma 

  - พบว่าเกิด CA brain เพิ่ม 11 เท่า 
  - ทดลองในหนู เกิด mammary gland 

cysts, adenomas,fibromas, fibroadenomas 
และadenocarcinomas 

 





•  พาราควอท เป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุของตัวผู้ ท้ังจากการกนิ 
และสัมผัสทางผิวหนัง 

 - ในหนูทดลอง (ขนาด 5 มก./กก. , 20 มก./กก.) ท าให้
อวัยวะสืบพันธ์ุ มีน ้าหนักลดลง เส้นผ่าศูนย์กลางของ 
seminiferous tubules มีขนาดลดลง มีการเส่ือมของ
เยื่อบุ กลุ่มท่อน ้าอสุจิ มกีารลดลงของ  spermatogonia , 
spermatocyes , spermatids และเซลล์ Leydig 

ตัวอสุจิมีการตายสูงขึ้น และมลีักษณะผิดปกติ มีการลดลงของ 
Hormone testosterone , follicle-

stimulating , luteinizing และ prolactin. 

 





 การเกดิทารกวริปู 

• เป็นพษิต่อตวัอ่อนในครรภ์ และก่อวรูิปในกบ 

 • แม่กบ มกีารตายของตวัอ่อนในครรภ์ และลูกอ๊อด 
สูงขึน้ และท าให้การเจริญเตบิโตหยดุชะงัก 

 • ลูกอ๊อด มหีางที่คดผดิปกต ิและล าไส้ม้วนเป็นวง 

 • ลูกอ๊อด ที่รอดตายจะเจริญเตบิโตช้า หรือหยุดชะงัก 

 • พบภาวะพกิารแต่ก าเนิด ของเด็กประเทศสเปน 
จากการสัมผสั กบัพาราควอท (RR = 2.77) 

 







• เกดิภาวะวิรูป ในตัวอ่อนของปลา คางคก 
• ปลา ที่ ได้รับพษิ แบบเฉียบพลนั จะมีอาการ ดังนี้ 
 - มีอาการกลนืกนิอากาศอย่างมาก 
 - ว่ายอย่างไม่มีทิศทาง แน่นอน 
 - การเคลือ่นไหวลดลง 
 - สูญเสียการทรงตัว หงายท้องว่ายน ้า 
 - วุ่นวายสับสน มีการหลัง่เมือกมากขึน้ 
 - เป็นอมัพาต 
 





• เป็นพิษ ต่อยีนของสัตว์คร่ึงบกคร่ึงน ้า โดย ท าลาย DNA ของลูกอ๊
อดคางคกจีน 

 • เกิดผลร้ายต่อกุ้งน ้าจืด ท าให้กินอาหารลดลง น ้าหนักลดลง และ
ลดการใช้ออกซิเจน 

 • เกิดผลเสีย ต่อสาหร่ายน ้าจืด และพชืน ้า macrophytes 

 • มีผลต่อการสืบพนัธ์ุ หรือการฟักไข่ ของนก 
 • ผึง้ ที่สัมผัส พาราควอท โดยตรง พบว่า ภายใน 2 วัน ตาย 55 % 
    หลังจาก 3 วัน ตาย 99 % 

 • เป็นพษิต่อ สาหร่าย สีเขียว – น า้เงิน ที่มปีระโยชน์ 
ต่อการจบัไนโตรเจน ในนาข้าว 
 







 - พาราควอท  เป็นพิษต่อยีน 

 - ท าให้ ไตของสัตว์ที่ใช้ฟันแทะ เกิดภาวะผิวไต
หยาบขรุขระ ไตอักเสบและหลอดไตมีการสลายตัว 

 - ท าให้เกิด ถุงน ้าในต่อมหมวกไต 

 - เกิดภาวะขุ่นของเลนส์ตา และต้อกระจก ใน
สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ 

 - ท าให้ ปอดงอกขยาย และหนาตัวแบบเร้ือรัง 
 



• พาราควอท  เป็นพษิต่อ เช้ือรา และ
แบคทีเรีย ในดิน โดยท าให้ปริมาณ
ลดลง 

• พาราควอท ท าให้แหล่งอาหาร
สาหร่าย ลดลง และถิ่นท่ีอยู่อาศัยลดลง 

 




