
ผลกระทบจากการใช้ 3 สารพิษ   “ พาราควอต  คลอร์ไพริฟอส  ไกลโฟเซต ” 

 

คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) 

ชื่อการค้า 
ลอร์สแบน (Lorsban), คลอร์ไพริฟอส40 (Chlorpyrifos40), คลอริดิน40 
(Chloridine40), คอสมิค40 (Cosmic40) และอ่ืนๆ 

ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย1,6 - ทางเดินหายใจ, ทางปาก, ทางผิวหนัง, ทางตา 
- ผ่านทางแม่สู่ลูก 

ผลกระทบ1,6 

ระยะสั้น 

- คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก ท้องเดิน 
- หากได้รับสารพิษในปริมาณมากอาการพิษรุนแรงถึงขั้นหมดสติ น้้าลายฟูมปาก  
  อุจจาระปัสสาวะราด หายใจล้าบาก และหยุดหายใจ 
- เกิดการชักส่งผลให้เป็นอัมพาตได้ 

ระยะยาว 

- เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งล้าไส้ 

- เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทวารหนัก 

- ส้าหรับเด็กที่ได้รับสารพิษตอนอยู่ในครรภ์มารดาอาจก่อให้เกิด  
  พัฒนาการล่าช้า และความจ้าสั้น 

 

 

 

พาราควอต (Paraquat) 

ชื่อการค้า 
กรัมม็อกโซน (Gramoxone), ดาราโซน (Darazone), น๊อกโซน (Noxzone),  
ไบโอโซน (Biozone) และอ่ืนๆ 

ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย1,2 - ทางเดินหายใจ, ทางปาก, ทางตา, ทางผิวหนัง 
- ผ่านทางแม่สู่ลูก          

ผลกระทบ1-5 

ระยะสั้น 
- ผิวหนังอักเสบ, แผลเผาไหม้, แผลพุพอง, คลื่นไส้, อาเจียน, เวียนศีรษะ 
- เสียชีวิตหากรับประทานพาราควอตเข้าไปในปริมาตร 50-80 mg/kg b.w. 

ระยะยาว 

- ความเสี่ยงต่อการเกิดพาร์กินสัน 
- ส่งผลต่อการท้างานของตับ 
- ส้าหรับเด็กที่ได้รับสารพิษตอนอยู่ในครรภ์มารดาอาจท้าให้สมองไม่เติบโตตาม    
  พัฒนาการ 



ไกลโฟเซต (Glyphosate) 

ชื่อการค้า 
ราวด์อัพ (Roundup), วันอัพ (One up), ไกลโฟเซต48 (Glyphosate48) และ
อ่ืนๆ 

ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย1 - ทางเดินหายใจ,ทางปาก,ทางผิวหนัง,ทางตา 

ผลกระทบ1,2,7-10 

ระยะสั้น - อุจจาระเหลว, ท้องร่วงและน้้าหนักลด 

ระยะยาว 

- มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเพ่ิมขึ้นเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
  โรคอ้วน ออทิสซึม อัลไซเมอร์ เป็นต้น 
- ท้าลายเนื้อเยื่อไต 

- กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดที่อาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจน 
- มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 
- ตาเป็นต้อกระจก 
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