
ผลกระทบของสารเคมีกาํจดัวชัพืช 
2,4-D ต่อสุขภาพ 

            โดย 

นพ.ปิยะพงษ์ คาํบชูา 

ภาควิชาเวชศาสตรช์มุชน คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น       27 มีนาคม 2558 

 



ขอ้มูลเฉพาะทางเคมี 
  

 (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid 
 ใชก้าํจดัวชัพืชใบกวา้ง 

  
 เป็นผลึกสีขาวหรือสีเหลือง มีกล่ินเฉพาะตวั ละลายน้ําได้
น้อยมาก ละลายไดดี้ในตวัทาํละลายอินทรีย ์เช่น 
acetone, ethanol และ ether 



อนุพนัธข์อง 2,4-D 

2,4-D diethyl amine salt 

2,4-D sodium salt 

 

  







กราฟแสดงการนําเขา้ 2,4-D และอนุพนัธ์ 
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การไดร้บัสารเคมี 

 1. การกิน  

 2. การสมัผสัสารโดยตรง 

 3. การสดูดม 



พิษแบบเฉียบพลนั 



อาการรุนแรง 

 ระบบทางเดินอาหาร เซลลต์บับางส่วนตาย (Liver necrosis) 

 ระบบหายใจ ถุงลมโป่งพอง (pulmonary emphysema) น้ําท่วมปอด 
  (pulmonary edema) เลือดคัง่ในปอด (pulmonary  
  hyperemia) เลือดออกในปอด (pulmonary  
  hemorrhage) 

 ระบบประสาท ร่างกายสญูเสียรีเฟล็กซ ์ ไมรู่สึ้กตวั (unconscious)  
  กลา้มเน้ืออ่อนแรง  สมองบวม 

 ระบบหมุนเวยีนโลหิต ความดนัตํา่ หวัใจเตน้เร็ว (tachycardia) ระดบัน้ําตาลในเลือดตํา่ 

 ระบบกลา้มเน้ือ กลา้มเน้ือหดเกร็งตวั เกิดการสลายของกลา้มเน้ือ มา่นตาหด 

 ผูป่้วยอาจเสียชีวติใน 12 ชัว่โมงถึง 6 วนั หลงัไดร้บัสาร 

  



พิษแบบเร้ือรงั 



AGENT ORANGE (2504-2518) 













การเป็นสารก่อเกิดการกลายพันธุ ์

 - งานวจิยัท่ี The University of Minnesota พบวา่มีการเกิดความผิดปกติ 

 ของโครงสรา้งของโครโมโซม (chromosome rearrangement) ผูใ้ชส้ารเคมี 

 กาํจดัวชัพืชซ่ึงสาํพนัธก์ารพบระดบั 2,4-D ในปัสสาวะ 

  

 - มีรายงานในประเทศโคเอเชีย วา่การใช ้2,4-D เป็นสาเหตุใหเ้กิดการแตกหกั 

 ของโครโมโซม (Chromosome breaks) ในเซลลเ์ม็ดเลือดของมนุษย ์



ผลกระทบต่อฮอรโ์มน 

 - EPA ไดส้รุปวา่ 2,4-D มีผลกระทบต่อต่อมไทรอยดแ์ละ 

 ต่อมเพศ ซ่ึงมีการทดลองในสตัวพ์บมีการเพ่ิมข้ึนของฮอรโ์มน 

 ไทรอยดแ์ละต่อมเพศมีขนาดลดลง 

 - มีรายงานในอเมริกาวา่ 2,4-D มีผลทาํใหม้ีการเพ่ิมข้ึนของ 

 ฮอรโ์มนเพศและ 2,4-D ยงัออกฤทธ์ิคลา้ยกบัฮอรโ์มน 

 เอสโตรเจน 



ผลต่อระบบภูมิตา้นทาน 

 พบวา่ 2,4-D ลดการสรา้ง 

 แอนติบอด้ีในไขกระดกู 

 และทาํใหต่้อมไทมสัมีขนาด 

 เล็กลง 



การเป็นสารก่อมะเร็ง 

 International Agency for Research on Cancer (IARC) ได้
กาํหนดใหส้ารจาํกดัศตัรูพืชในกลุ่ม chlorophenoxy 
herbicide อยูใ่นกลุ่ม 2B คืออาจก่อใหเ้กิดมะเร็งในมนุษย ์
(IARC, 2010) แต่ในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาสาร
ก่อมะเร็งของ U.S. EPA กาํหนดให ้2,4-D  เป็นสารใน 
category D คือไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

  



มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง 



  



มะเร็งตบั 



มะเร็งเตา้นม 



พิษต่อระบบการสืบพนัธุ ์





  



การก่อใหเ้กิด 
การพิการแต่ 
กาํเนิด 







  







ถึงเวลาแลว้หรือยงัท่ีจะตอ้ง
ลด ละ เลิก การใชส้ารเคมี

กาํจดัวัชพืช? 



ขอ้เสนอแนะ 

 1. มีนโยบายในการรณรงคใ์หป้ระชาชนตระหนักถึงความสาํคญัของ
ปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากผลกระทบจากสารเคมีกาํจดัศตัรพืูช 

 2. ควรสนับสนุนใหมี้การยกเลิกการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรพืูชท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

 3. มีการรณรงคเ์พ่ือเผยแพร่ความรูสู้่สงัคมใหป้ระชาชนต่ืนตวั 

 4.. ควรมีการเก็บขอ้มลูปัญหาดา้นสุขภาพท่ีชดัเจน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผูป่้วยเร้ือรงัท่ีไดร้บัผลกระทบจากสารเคมีกาํจดัศตัรพืูช 



 ขอบคณุครบั 
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