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CHLORPYRIFOS 
 คลอรไพริฟอสไดรบัการขึ้นทะเบียนครั้งแรกในปค.ศ. 1965 เพ่ือใชเปน
สารกําจัดศัตรูพืชสําหรับควบคุมแมลงศัตรูพืชที่อาศัยในดินและตามใบไม
และพบไดในพืชอาหารหลายชนิด  

 ในปค.ศ. 2006 คลอรไพริฟอสไดรับการขึ้นทะเบียนซ้ําโดย U.S. EPA 

 การใชคลอรไพริฟอสในครัวเรือนในสหรัฐอเมรกิาถูกยกเลิกไปในปค.ศ. 
2001 และมีการลดการใชอยางตอเน่ืองในสหภาพยุโรป  

 ในปค.ศ. 2006 บริษัท Dow AgroSciences ซึ่งเปน                           
ผูผลิตหลักเริ่มการลดการใชคลอรไพริฟอสกรณีที ่                          
ไมใชวัตถุประสงคเพ่ือการเกษตร (non-agricultural                     
uses) แตยังคงมีการใชทั่วไปสําหรับการควบคุม                               
แมลงศัตรูพืชในทางการเกษตร 



CHLORPYRIFOS 

คลอรไพริฟอสเปนสารกําจัดศัตรูพืช (pesticide) ในกลุม 

organophosphate (OP) มีกลไกการออกฤทธิ์หลักโดย

การยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเตอรเรส (cholinesterase 

enzyme; BuChE & AChE) ซึ่งทําหนาท่ีในการทําลายสาร

สื่อประสาทอะเซทติลโคลีน (acetylcholine) ในสมอง 

ดังนั้นเปาหมายการออกฤทธิ์สวนใหญของคลอรไพริฟอสจึง

เกิดขึ้นท่ีสมอง 



CHLORPYRIFOS: การรับสัมผัส 

การรบัประทาน การหายใจ    

การสมัผสัทางผิวหนัง    การสมัผสัทางผิวหนัง    

คลอรไพริฟอส 

 

เขาสูรางกาย 

 

กระแสเลือด 

 

สมอง 

เซลลป์ระสาท 



 ขอมูลการปนเปอนสารกําจัดศัตรูพชืกลุม OP ในผักในประเทศไทย (ขอมูลการวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในระดับนานาชาติ – Sapbamrer, R., Hongsibsong, S. Organophospharus pesticide 
residues in vegetables from farms, markets and a supermarket around Kwan Phayao 
lake of northern, Thailand. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2014;67:60-67)  

 รายงานน้ีกลาวถึงการสํารวจการปนเปอนสารกาํจดัศัตรูพืชกลุม OP ในผักท่ีตัวอยางจากฟารม 
27 แหง ตลาด 106 แหง และซุปเปอรมารเกต 1 แหงบริเวณรอบกวานพะเยาระหวางเดือน
สิงหาคมถึงกันยายน 2556  

 พบวาตัวอยางสารกําจัดศัตรพูืชท่ีพบการปนเปอนในผักตวัอยางจากฟารมมากท่ีสุดคือ       
คลอรไพริฟอส (50%) สวนผักจากตลาดพบการปนเปอนคลอรไพริฟอส (33.9%) และผักจาก
ซุปเปอรมารเกตพบการปนเปอนคลอรไพริฟอส (33.3%)  

 ในจํานวนผักตัวอยางทั้งหมดที่ตรวจพบ มีการพบคลอรไพริฟอสมากที่สุดจากทุกแหลง 
ตัวอยางผักท่ีมีการตรวจพบคลอรไพริฟอส ในระดับสูง เชน กระเทียม (7.785 mg/kg) มะนาว 
(2.423 mg/kg) ผักกาดขาว (2.864 mg/kg) ผักแพว (1.308 mg/kg) เปนตน 

  

CHLORPYRIFOS 



CHLORPYRIFOS 

คลอรไ์พริฟอส 

ผลต่อระบบประสาท 

ผลต่อความผิดปกติทาง
อารมณ ์ภาวะซึมเศรา้ 

ผลต่อพฒันาการทางระบบ
ประสาท 

ผลต่ออวยัวะอ่ืนท่ีไมใ่ช่
ระบบประสาท 



CHLORPYRIFOS:  
NEUROBEHAVIORAL EFFECTS IN ANIMALS 

การศึกษาในสัตวทดลองเพ่ือดูผลการไดรับคลอรไพริฟอสแบบซํ้าๆ ตอ
การทดสอบพฤติกรรมอารมณ (emotional behavioral tests) ที่
สัมพันธกับการทํางานของระบบประสาทซีโรโทนิน 

• การรับสัมผัสคลอรไพริฟอส แบบซํ้าๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมดานอารมณที่สัมพันธกับระบบประสาทซีโรโตนินในสมองหนู  

การศึกษาในสัตวทดลองเพ่ือดูผลการไดรับคลอรไพริฟอสแบบซํ้าๆ ตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคลายภาวะซึมเศรา (depressive-like behavioral 
alterations) หนูไดรับคลอรไพริฟอสขนาดตางๆ วันที่ 27 และ 36 หลังคลอด 

• การไดรับคลอรไพริฟอสแบบซํ้าๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คลายภาวะซึมเศราในสัตวทดลอง 



CHLORPYRIFOS: RISK OF PSYCHIATRIC 
DISORDERS & SUICIDAL BEHAVIOR 

รวบรวมจากจาํนวนทั้งส้ิน 25 การศึกษา 

Depression & other psychiatric disorders (11 การศึกษา) 
oPesticide poisoning (5 การศึกษา) : เพิ่มความเส่ียงของการเกิด depression & 
psychiatric disorders (OR = 2.08 – 5.95) 

oChronic exposure : Lower risk 

 Suicide (14 การศึกษา) 
oIntensive use : เพิ่มอตัราการฆ่าตวัตาย (OR = 1.60 – 2.61) (4 การศึกษา) 

oอาชีพเกษตรกรมีความสมัพนัธก์บัความเส่ียงในการฆ่าตวัตายมากกว่าอาชีพอ่ืน           
(OR = 1.30 – 4.13) (4 การศึกษา) 

oLifetime use of chlorpyrifos : สมัพนัธก์บัการเพิ่มการเสียชีวิตจากการฆ่าตวัตาย    
(OR = 2.37) (1 การศึกษา) 

  [Freire, C., et al. International Journal of Hygiene and Environmental Health 2013;216: 445-460] 



CHLORPYRIFOS:  

Country Population Exposure Outcome Results 

USA 55,701 Lifetime chlorpyrifos 
exposure: non 
exposed; low (< 20 
days); intermediate 
(20.1-56.0 days); 
high exposed (> 56.1 
days) 

Suicide 
deaths in 
1993-2001 

RR = 2.37 
(1.03 – 5.48) 
in the highest 
chlorpyrifos 
exposure 
group  
(> 56.1 days) 

[Lee, WJ, et al. Environmental Health Perspective 2007;115:528-534] 



CHLORPYRIFOS:  
ผลต่อพัฒนาการทางสมอง 

การศึกษา: การเก็บตัวอยางเลือดจากสายสะดือระหวางคลอด (ตรวจระดับ
คลอรไพริฟอส) และติดตามเด็กหลังคลอดเพื่อทดสอบพัฒนาการเรียนรู และ
พัฒนาการเคลื่อนไหว ที่อายุ 12, 24 และ 36 เดือน (ใช Bayley Scales of 
Infant Development II) และทดสอบพฤติกรรมที่อายุ 36 เดือน (ใช Child 
Behavior Checklist) ในเด็กจํานวน 254 ราย 
• เด็กที่มีระดับคลอรไพริฟอสสูง (มากกวา 6.17 pg/g plasma) มีคาคะแนนของ Bayley 

Psychomotor Development Index และ Bayley Mental Development ในชวง
อายุ 3 ปแรกต่ํากวาเด็กที่มีระดับคลอรไพริฟอสต่ําอยางชัดเจน 

• เด็กกลุมนี้ยังมี Psychomotor Development Index และ Mental Development 
Index ที่ชา มีปญหาดานการแสดงความสนใจ (attention problems) การขาดความ
สนใจ (attention-deficit/ hyperactivity disorder problems) ที่ทําใหควบคุม
พฤติกรรมไดยาก และ pervasive developmental disorder problems ที่แสดงถึง
ความเชี่องชาของพัฒนาการดานทักษะพื้นฐาน  [Pediatrics 2006;118(6): e1845-59.] 



CHLORPYRIFOS:  
ผลต่อพัฒนาการทางสมอง 
ตรวจตัวอยางปสสาวะของสตรีต้ังครรภในไตรมาสที่ 3 จํานวน 360 ราย ตรวจดู
ระดับของ metabolites ของ OP และเก็บตัวอยางเลือดเพ่ือตรวจ PON1 
activity และgenotype หลังคลอด เม่ือเด็กมีอายุ 12 เดือน (200 ราย), 24 
เดือน (276 ราย) และ 6-9 ป (169 ราย) ทําการประเมินการพัฒนาทางระบบ
ประสาท (neurodevelopment assessments)  

• การรับสัมผัส OP มีความสัมพันธเชิงลบกับพัฒนาการดานการเรียนรู ผลดังกลาวเริ่มเห็นได

ต้ังแตอายุ 12 เดือน ในชวงเด็กตอนปลาย การเพิ่มขึ้นของเมตาบอไลทของ OP ระยะกอน

คลอดสัมพันธกับการลดลงของ perceptual reasoning ในแมท่ีมี PON1 Q192R QQ 

genotype ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงคลอรไพริฟอส ออกซอนท่ีเกิดไดชา และยิ่งระดับการ

รับสัมผัสมาก การเปล่ียนแปลงลดลงน้ีก็เกิดขึ้นไดมาก 
• เด็กกลุมน้ียังมี Psychomotor Development Index และ Mental Development 

Index delays, attention problems, attention-deficit/hyperreactivity disorder 

      

[Environ Health Perspect. 2011;119:1182-1188.] 



CHLORPYRIFOS:  
ผลต่อพัฒนาการทางสมอง 
ตรวจวัดระดับ dialkyl phosphate (DAP) metabolites ในปสสาวะที่
เก็บจากสตรีต้ังครรภและจากเด็กอายุ 6 เดือนและ 1, 2, 3.5, และ 5 ขวบ 
ทําการทดสอบ IQ โดยใช Wechsler Intelligence Scale for Children 
ในเด็กจํานวน 329 รายที่อายุ 7 ขวบ ทําการวิเคราะหระดับการศึกษาและ
ระดับสติปญญาของแม สภาพแวดลอมที่อยูอาศยัและ language of 
cognitive assessment 
• ระดับความเขมขนเฉลี่ยของ DAP ในปสสาวะจากแมท่ีเก็บระยะกอนคลอดมี

ความสัมพันธกับพัฒนาดาน intellectual ท่ีแย (poor intellectual 
development) ของลูกท่ีเกิดมาท้ัง working memory, processing speed, 
verbal comprehension, perceptual reasoning และ Full-Scale 
intelligence quotient (IQ) เด็กในกลุมท่ีแมมีชวงระดับ DAP สูงสุดมีคาเฉลี่ย 
IQ ต่ําวากลุมท่ีแมมีชวงระดับ DAP ตํ่าสุดประมาณ 7 คะแนน  

[Environ Health Perspect. 2011;119:1189-1195.] 



CHLORPYRIFOS:  
ผลต่อพัฒนาการทางสมอง 
ตรวจวัดการรับสัมผัสคลอรไพริฟอสในเลือดจากสายสะดือและติดตาม
พัฒนาการทางระบบประสาทเปนเวลา 7 ปในเด็ก 265 คน หา
ความสัมพันธ (association) โดยใช Linear regression model รวมกับ 
covariate selection  

• พบความบกพรองของ Working Memory Index และ Full-Scale IQ 
ที่มาจากการรับสัมผัส chlorpyrifos ระยะกอนคลอด หลังการติดตามที่
อายุ 7 ขวบ 

[Environ Health Perspect 2011;119:1196-1201.] 



CHLORPYRIFOS:  
ผลต่อพัฒนาการทางสมอง 

[Proc Natl Acad Sci USA. 2012;109(20):7871-6.] 

•การรับสัมผัสคลอรไพริฟอสในขนาดสูงมีความสัมพันธกับการโตขึ้นของสมองสวน 
superior temporal, posterior middle temporal และ inferior postcentral 
gyri bilaterally และการโตขึ้นของสวน superior frontal gyrus, gyrus rectus, 
cuneus และ precuneus ตามแนวของ mesial wall ของ hemisphere 
ดานขวา และยังพบวาในกลุมท่ีไดรับสัมผัสในขนาดสูงมีการบางตัวของสวน frontal 
และ parietal cortical อยางชัดเจนซ่ึงนําไปสูความสัมพันเชิงลบระหวางการไดรับ
คลอรไพริฟอสกับความหนาของสวน cortical การศึกษานี้จึงเปนชิ้นงานท่ีแสดงให
เห็นอยางชัดเจนถึงความสัมพันธระหวางการรับสัมผัสคลอรไพริฟอสระยะกอนคลอด
กับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสมองมนุษยชวงท่ีกําลังพัฒนา 

ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับสัมผัส chlorpyrifos กับลักษณะของ

สมอง (brain morphology) โดยใช magnetic resonance imaging ใน

เด็ก 40 ราย (อาย ุ5.9-11.2 ป) เปรียบเทียบระหวางเด็กที่รับสัมผัสใน

ขนาดสูงและขนาดตํ่าเพ่ือดู cortical surface features 



CHLORPYRIFOS:  
ผลต่อพัฒนาการทางสมอง 

[Rauh, V., et al. PNAS USA. 2012; 109(20):7871-6] 



CHLORPYRIFOS:  
ผลต่อพัฒนาการทางสมอง 

[Rauh, V., et al. PNAS USA. 2012; 109(20):7871-6] 



CHLORPYRIFOS: 
NONNEUROLOGICAL EFFECTS 

o มีหลักฐานนอยมากที่แสดงใหเห็นวา chlorpyrifos มีความเปนพิษ
ตออวัยวะอ่ืนที่นอกเหนือจากระบบประสาท 

o ไมมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีฤทธิ์กอวิรูป 

o ผลการทดสอบฤทธิ์กอการกลายพนัธุและฤทธิ์กอมะเรง็ในสัตวทดลอง
ใหผลลบ 

o ผลการทดสอบความเปนพษิตอยีนและฤทธิ์กอมะเร็ง 

ไมมีฤทธิ์ทําใหเกิดความเปนพิษตอยีน 

ไมมีหลักฐานแสดงวามีฤทธิ์กระตุนเนื้องอกในอวัยวะใดๆ  

o ไมมีหลักฐานแสดงความเปนพิษตอตับ ไต หรือระบบภูมิคุมกัน  



รายงานหลายชิ้นงานที่มีการติดตามผลดานพัฒนาสมองและระดับสติปญญาต้ังแต
ชวงหลังคลอดจนถึงอายุ 11.2 ปแสดงใหเห็นวาการรับสัมผัสคลอรไพริฟอสผาน
ทางแมในระหวางต้ังครรภ สามารถสงผลระยะยาว ทําใหเกิดความเปนพิษตอสมอง 
สงผลกระทบทําใหการเรียนรู ความจํา ความคิด ทักษะพ้ืนฐานและอื่นๆ เปนไปชา
กวาพัฒนาการทั่วไปและอาจมีผลไปตลอดชีวิต 

การตรวจวัดระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอรเรสอาจไมเพียงพอที่จะใชเปนตัวบงชี้ผล
ของการรับสัมผัสคลอรไพริฟอสตอพัฒนาการสมอง เนื่องจากกลไกทางพยาธิที่
สงผลตอพัฒนาการดังกลาวรวมถึงความผิดปกติของสมองไมไดเกิดจากการยับยั้ง
เอนไซมโคลีนเอสเตอรเรส  

ดังนั้นเพียงการตรวจวัดการยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเตอรเรสเพ่ือใชประเมินการรับ
สัมผัสจึงไมเพียงพอที่จะชวยในการปองกันการพัฒนาทางสมองในเด็กได 

CHLORPYRIFOS: 
บทสรุปผลต่อพัฒนาการทางสมอง 



ถึงแมวาคลอรไพริฟอสจะถูกยุติการใชในครวัเรอืนไปแลว (ป 2001 ใน
สหรัฐอเมริกา) การศึกษาที่ออกมาหลังปค.ศ. 2001 ยังพบการ
เปลี่ยนแปลงดานพฒันาการสมองและการเรียนรูบกพรองที่เกิดจากการ
รับสัมผัสคลอรไพรฟิอสกอนคลอดเนื่องมาจากการทีย่ังคงมีการใชคลอร
ไพริฟอสทางการเกษตรอยูนั่นเอง โดยเฉพาะสตรีต้ังครรภและเด็กที่อยูใน
พื้นที่ที่มีการใชคลอรไพริฟอสในขนาดสูง อยางไรก็ตามสําหรับบคุคล
ท่ัวไปแลวการรับสัมผัสคลอรไพรฟิอสจากการรบัประทานอาหาร
ปนเปอนมีแนวโนมการรับสัมผัสตํ่ากวา 

CHLORPYRIFOS: 
บทสรุปผลต่อพัฒนาการทางสมอง 
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