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ไกลโฟเสทและพาราควอท
ในแม่และทารกในแม่และทารก



บทนํา

• ไกลโฟเสทและพาราควอทเป็นสารกําจดัวชัพืชที�มีการนําเข้าสงูสดุ
• ไกลโฟเสทพบว่าทําให้เกิดกลายพนัธ์ในหนแูละการพฒันาโครงสร้างกระดกูใน

ตวัอ่อนช้าลง (Developmental retardation of the fetal 

skeleton)
• ผู้หญิงที�รับสมัผสัไกลโฟเสทก่อนการตั 1งครรภ์จะมีความเสี�ยงตอ่การแท้งบตุร
• มีการห้ามใช้พาราควอทเนื�องจากผลตอ่สขุภาพในหลายประเทศ

ผู้หญิงที�รับสมัผสัไกลโฟเสทก่อนการตั 1งครรภ์จะมีความเสี�ยงตอ่การแท้งบตุร
• มีการห้ามใช้พาราควอทเนื�องจากผลตอ่สขุภาพในหลายประเทศ
• พาราควอทเป็นสารที�มีพิษต่อระบบประสาท การได้รับสมัผสัทางผิวหนงัเป็น

หลกัเพราะความสามารถในการะเหยได้ตํ�าและมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดโรค
พาร์กินสนั



การเลกิใช้พาราควอท



วธิีการศึกษา

• อาสาสมัครหญิงตั 1งครรภ์ที�มาฝากครรภ์ที�โรงพยาบาลในพื 1นที� 3 จังหวัด 
จํานวน 3 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ใน
ภาคเหนือตอนล่าง และโรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จังหวดักาญจนบุรี ใน
ภาคตะวนัตก รวมทั 1งสิ 1น 113 คนภาคตะวนัตก รวมทั 1งสิ 1น 113 คน

• ระหวา่ง เดือนพฤษภาคม  2554 –เดือนมกราคม 2555 

• หญิงตั 1งครรภ์มีอาย ุระหว่าง 19-35 ปี ต้องไม่เป็นโรคเบาหวานหรือความดนั
โลหิตสงู

• หญิงตั 1งครรภ์ต้องอยูใ่นช่วง 28 สปัดาห์ 



การเกบ็ข้อมูล

• มีการสมัภาษณ์หญิงตั 1งครรภ์ในช่วงเดือนที� 7  ได้แก่ ข้อมลูสขุภาพทั�วไป ข้อมลู
การรับประทานอาหารและข้อมลูการรับสมัผสัสารเคมีจากการทําการเกษตรและ
สารกําจดัแมลงที�ใช้ในบ้าน

• ติดตามหญิงตั 1งครรภ์จนกระทั�งมาคลอดที�โรงพยาบาลโดยการคลอดแบบปกติ ทํา
การเก็บตวัอยา่งเลือดมารดาและเลือดในสายสะดือของทารกตอนคลอดบตุรและการเก็บตวัอยา่งเลือดมารดาและเลือดในสายสะดือของทารกตอนคลอดบตุรและ
เตรียมเป็นซีรัมเก็บไว้ที�อณุหภมูิ -45 C 

• นําตวัอยา่งซีรัมมาวิเคราะห์หาปริมาณไกลโฟเสทและพาราควอทในซีรัมมารดา
และสายสะดือของทารกด้วยเครื�อง HPLC



คุณลกัษณะโดยทั"วไปของหญงิตั)งครรภ์ (จาํนวน 82 คน)
คุณลกัษณะ จาํนวน เปอร์เซ็นต์ (%)

อายุ (ปี)
    19 – 24

25 – 30
31 – 34

    ค่าเฉลี ย±ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน = 25.68±4.33 ปี (อายตุ ํ าสุด 19 ปี, อายสุูงสุด 34 ปี)
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ระดบัการศึกษา
    ประถมศึกษา
    มธัยมตน้
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41    มธัยมตน้

    มธัยมปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ
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32
17
7
2

41
22
9
2

อาชีพ
    เกษตรกร/ชาวนา
    รับจา้ง
    ประกอบธุรกิจส่วนตวั
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ระดบัไกลโฟเสตในซีรั"มของมารดาและสายสะดอืของทารก

ระดบัไกลโฟเสตในซีรัม
มารดา(n=82 คน)

จํานวน (%)

< ค่าตํ าสุดที วิเคราะห์ได้ 38 (46.3)

1 – 50 ng/ml 25 (30.5)

51 – 100 ng/ml 10 (12.2)

ระดบัไกลโฟเสตในซีรัม
สายสะดอื (n =75 คน)

จํานวน (%)

< ค่าตํ าสุดที วิเคราะห์ได้ 38 (50.7)

1 – 25 ng/ml 22 (28.3)

26 – 50 ng/ml 9 (12.0)

• ระดบัไกลโฟเสตในซีรั มมารดา (46.3%) และซีรั มสายสะดือทารก (50.7%) มีค่าตํ"ากว่าค่าตํ าสุดที 
สามารถวเิคราะห์ได้

• เมื อเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของไกลโฟเสตในซีรั มมารดาและสายสะดือทารก มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยความเขม้ขน้ในซีรั มมารดามีค่าสูงกวา่

51 – 100 ng/ml 10 (12.2)

101 – 150 ng/ml 6 (7.3)

151 – 200 ng/ml 3 (3.7)

26 – 50 ng/ml 9 (12.0)

51 – 75 ng/ml 4 (5.3)

76 – 100 ng/ml 2 (2.7)



 ระดบัพาราควอตในซีรั"มของมารดา
และสายสะดอืของทารก

ระดบัพาราควอตในซีรัม
มารดา (n=78)

จํานวน (%)

< ค่าตํ าสุดที วิเคราะห์ได้ 65 (83.3)

1 – 50 ng/ml 6 (7.7)

ระดบัพาราควอตในซีรัม
สายสะดอืทารก(n=69)

จํานวน (%)

< ค่าตํ าสุดที วิเคราะห์ได้ 55 (79.7)

1 – 50 ng/ml 4 (5.8)1 – 50 ng/ml 6 (7.7)

51 – 100 ng/ml 6 (7.7)

101 – 150 ng/ml 1 (1.3)

1 – 50 ng/ml 4 (5.8)

51 – 100 ng/ml 6 (8.7)

101 – 150 ng/ml 4 (5.8)

• ระดบัพาราควอตในซีรั มมารดา (83.3%) และซีรั มสายสะดือทารก (79.7%) มีค่าตํ"ากว่าค่าตํ าสุดที 
สามารถวเิคราะห์ได้

• เมื อเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของพาราควอตในซีรั มมารดาและสายสะดือทารกที มีค่าสูงกว่าค่า
ตํ าสุดที สามารถวเิคราะห์ไดพ้บวา่ ไม่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ



การประเมินปัจจัยที"มีผลต่อระดับไกลโฟเซต และพาราควอตในซีรั"มของมารดา

ปัจจัยเสี"ยง จํานวน
ระดบัไกลโฟเซต

จํานวน
ระดบัพาราควอต

อตัราส่วนออด 
(ความเชื"อมั"น 95%)

อตัราส่วนออด 
(ความเชื"อมั"น 95%)

ประกอบอาชีพเกษตรกร 30 11.9 (3.6 – 39.5)* 26 1.3 (0.4 – 4.3)

มีการขดุดินในพื@นที การเกษตรในช่วงการ
ตั@งครรภ์

14 3.9 (1.0 – 15.2) 11 6.0 (1.5 – 24.5)*

ทาํการควบคุมวชัพชืในช่วงการตั@งครรภ์ 5 1.2 (0.2 – 7.9) 5 1.2 (0.1 – 11.8)ทาํการควบคุมวชัพชืในช่วงการตั@งครรภ์ 5 1.2 (0.2 – 7.9) 5 1.2 (0.1 – 11.8)

มีการเกบ็เกี ยวผลผลิตในช่วงการตั@งครรภ์ 17 5.4 (1.4 – 20.8)* 14 2.4 (0.6 – 9.3)

ทาํงานในพื@นที การเกษตรช่วง 3 เดือน
แรกของการตั@งครรภ์

19 13.5 (2.8 – 64.3)* 17 1.8 (0.5 – 6.8)

ทาํงานในพื@นที การเกษตรช่วง 3-6 เดือน
ของการตั@งครรภ์

18 7.7 (2.0 – 29.8)* 16 2.2 (0.6 – 8.9)

ทาํงานในพื@นที การเกษตรช่วง 6-9 เดือน
ของการตั@งครรภ์

11 12.4 (1.5 – 102.7)* 9 5.4 (1.2 – 24.4)*



การประเมินปัจจัยที"มีผลต่อระดับไกลโฟเซต และพาราควอตในซีรั"มของมารดา

• หญิงตั@งครรภท์ี มีการรายงานว่าไดท้าํการขุดดินในพื@นที การเกษตรมีโอกาสที จะมี
ระดบัพาราควอตในซีรั มสูงกว่าค่าตํ าสุดที สามารถวิเคราะห์ได ้(อตัราส่วนออด 
6.0) เมื อเทียบกบัหญิงตั@งครรภท์ี ไม่มีการรายงานการขดุดิน

• ส่วนหญิงตั@งครรภท์ี มีการทาํงานในพื@นที การเกษตรช่วง 6-9 เดือนของการตั@งครรภ ์
6.0) เมื อเทียบกบัหญิงตั@งครรภท์ี ไม่มีการรายงานการขดุดิน

• ส่วนหญิงตั@งครรภท์ี มีการทาํงานในพื@นที การเกษตรช่วง 6-9 เดือนของการตั@งครรภ ์
มีโอกาสที จะมีระดับพาราควอตในซีรั มสูงกว่าค่าตํ าสุดที สามารถวิเคราะห์ได ้
(อัตราส่วนออด 5.4) เมื อเทียบกับหญิงตั@ งครรภ์ที ไม่มีการทํางานในพื@นที 
เกษตรกรรม

• ในขณะที ปัจจยัเสี ยงอื นๆ ไม่พบว่ามีผลอย่างมีนัยสําคญัต่อระดบัพาราควอตใน
ซีรั มของหญิงตั@งครรภ์



การประเมินปัจจัยการรับสัมผสัทางอ้อมที"มีผลต่อระดับไกลโฟเซต                
และพาราควอตในซีรั"มของมารดา

ปัจจัยเสี"ยง จาํนวน

ระดบัไกลโฟเซต

จาํนวน

ระดบัพาราควอต

อตัราส่วนออด 
(ความเชื"อมั"น 95%)

อตัราส่วนออด ที"ปรับ
ด้วยปัจจยัอาชีพ

อตัราส่วนออด 
(ความเชื"อมั"น 95%)(ความเชื"อมั"น 95%) ด้วยปัจจยัอาชีพ

(ความเชื"อมั"น 95%)
(ความเชื"อมั"น 95%)

อาศยัอยูใ่กลก้บัพื@นที การเกษตร 40 3.7 (1.5 – 9.2)* 4.2 (1.4 – 12.3)* 39 0.8 (0.2 – 2.6)

มีสมาชิกในครอบครัวที อาศยั
อยูใ่นบา้นเดียวกนั ทาํงานใน
พื@นที การเกษตร

52 5.9 (2.2 – 16.1)* 2.8 (0.9 – 8.7) 47 0.7 (0.2 – 2.2)

• สําหรับปัจจยัการรับสัมผสัทางออ้มนั@น พบว่าทั@ งสองปัจจยัเสี ยง (ที ตั@งของบา้น 
และสมาชิกครอบครัวในบา้นเดียวกนัที เป็นเกษตรกร) ไม่มีผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ
ระดบัพาราควอตในซีรั มของหญิงตั@งครรภ์



สรุปและอภปิรายผล

• การศึกษานี@ ตรวจพบความเขม้ขน้ของสารไกลโฟเสทในซีรั มของหญิงตั@งครรภท์ี 
เป็นเกษตรกรหรือทาํกิจกรรมการเกษตรหรือมีบา้นอยูใ่นพื@นที เกษตรกรรมที มีการ
ฉีดพน่สารเคมีเมื อเปรียบเทียบกบัหญิงที ไม่ไดร้ับสัมผสัสารเคมีทางการเกษตร ซึ ง
การศึกษาอื นพบวา่มีหลายปัจจยัที ส่งผลต่อระดบัสารไกลโฟเสตในเลือด ไดแ้ก่

• การรับสัมผสัสารทางผวิหนงั• การรับสัมผสัสารทางผวิหนงั
• ระยะระหวา่งที พกัอาศยัและพื@นที ทาํเกษตรกรรรม
• ช่วงเวลาของการฉีดพน่
• ค่าครึ งชีวติของสารเคมี



สรุปและอภปิรายผล((((ต่อ))))
• สารไกลโฟเสตในซีรั มมารดามีค่ามากกว่าสารไกลโฟเสทในซีรั มในสายสะดือ

ของทารกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

• ระดบัสารไกลโฟเสทของมารดาที ไม่ไดเ้ป็นเกษตรกรมีระดบัตํ ากว่าค่าที ตรวจวดั
ได ้14.7%

ระดบัสารไกลโฟเสทของมารดาที ไม่ไดเ้ป็นเกษตรกรมีระดบัตํ ากว่าค่าที ตรวจวดั
ได ้14.7%

• หญิงตั@งครรภ์ที มีการขุดดินจะมีโอกาสที จะพบสารพาราควอทในซีรัมมากกว่า
หญิงตั@งครรภท์ี ไม่ไดท้าํการขุดดิน ซึ งจากการศึกษาอื นพบว่าพาราควอทสามารถ
ปนเปื@ อนในดินและฝุ่ นซึ งสามารถรับสัมผสัไดแ้มไ้ม่มีการฉีดพน่

• พาราควอทในซีรั มของหญิงตั@งครรภท์ี เป็นเกษตรกร มีการปลูกพืช ควบคุมวชัพืช 
ไม่มีความแตกต่างกนักบักลุ่มที ไม่ไดท้าํสิ งเหล่านี@  อาจเป็นเพราะไม่ไดม้ีการใช้
สารพาราควอท ซึ งช่องทางหลักของการรับสัมผสัสารพาราควอทมาจากการ
รับประทานอาหารและผกั



จุดเด่น

• การศึกษานี@ เป็นการศึกษาแรกที มีการตรวจวดัความเขม้ขน้ของไกลโฟเสทและ
พาราควอทในซีรัมมารดาและซีรัมสายสะดือจากหญิงตั@งครรภท์ี อยูอ่าศยัในพื@นที 
เกษตรกรรมในประเทศไทย

ข้อจาํกดั

เกษตรกรรมในประเทศไทย

• มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยจึงทาํใหไ้ม่เห็นความสัมพนัธ์ในบางตวัแปร



ขอบคุณขอบคุณ


