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ผู้ใช้สารเคมีก าจัดแมลงในประเทศไทย

47% 53%

อายุเฉลี่ย 46 ปี
(ช่วงอายุ 15 – 76 ป)ี 64% : เรียนจบชั้นประถมศึกษา

31% : มีพฤติกรรมเสี่ยง

65% : ใช้ปากเปิดภาพชนะบรรจุ



สถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้ป่วยกว่า 8,160 ราย 
มีสาเหตุหลักจากการสัมผัส สารเคมีก าจัดแมลง

มีอัตราการตายสูงกว่าโรคไข้เลือดออก

กว่า 30% ของเกษตรกร
ตรวจพบสารตกค้างในเลือด

มีการละเลยข้อบ่งชี้การใช้งานมากถึง 100%



อันตรายของสารฆ่าแมลง

• ตกค้างในธรรมชาติ

• พิษต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

• สารก่อมะเร็ง

• พิษต่อระบบประสาท

• พิษต่อระบบภูมิคุ้มกัน

• สารก่อรูปวิกล



สารก่อรูปวิกล

TERATOGENS

10% สารจากภายนอก

15% สารจากภายใน

25% สารผสม

50% ไม่ทราบกลไก



อัลฟ่าไซเปอร์เมทริน (AC)

ไพรทีรอยด์

สกัดจาก
เบญจมาศ

ผลิตภัณฑ์

หลากหลาย

สลายตัวได้

รวดเร็ว



การศึกษาวิจัย • ใช้ตัวอ่อนไก่ (ไข่ไก่มีเชื้อ)

• การเจริญใกล้เคียงกับตัวอ่อนมนุษย์

• การให้สาร

– ทางถุงอากาศ (จ าลองการหายใจ)

– ทางถุงไข่แดง (จ าลองการกิน)

ราคา

จัดซื้อง่าย

ราคาไม่แพง

ช่วงเวลา

มีระยะการเจริญสั้น

21 วัน

กฎหมาย

ประเทศพัฒนาแล้ว

ส่วนใหญ่

ไม่ถือว่าผิด

จริยธรรมการวิจัย



สารเคมีที่ใช้ในการศึกษา

Commercial pesticide
(4% Alphacypermethrin)

0.9% normal saline solution

1 ส่วน1 ส่วน

1 ส่วน 3 ส่วน

4AC

NSS

2AC 1AC

ฉีด 0.2 ml 
ตอน 27 ชั่วโมง



ขั้นตอนการศึกษา

• น าไข่ไก่มีเชื้อเข้าตู้ฟัก ที่สภาวะมาตรฐาน

• ฉีดสารละลายหลังจากเข้าตูฟ้ัก 27 ชั่วโมง

• เก็บตัวอย่างตัวอ่อนที่ระยะต่างๆ

– ระยะ 3 วันหลังเข้าตู้ฟัก

– ระยะ 6 วันหลังเข้าตู้ฟัง

– ระยะ 13 วันหลังเข้าตู้ฟัก

• ศึกษาความพิการและเก็บขอ้มูล

• วิจารณ์และสรุปผล



ผลการศึกษา

อัตราการตายเฉลี่ยของตัวอ่อนแต่ละกลุ่ม

Control 1% AC treated 2% AC treated 4% AC treated

Yolk route 0.00 0.19 0.27 0.07

Air sac route 0.00 0.50 0.42 0.21

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40
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ตัวอ่อนระยะ 3 วัน

ศึกษาจากสไลด์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
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ลูกตาและเลนส์

lens cavity

lens

intraretinal

space 

optic cup

NSS-group

Micropthalmia & Ratardation

1AC-air 2AC-air

1AC-yolk 2AC-yolk



ระบบประสาทส่วนกลาง



ตัวอ่อนระยะ 6 วัน

ศึกษาด้วยตาเปล่าและศึกษาผ่านสไลด์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์



Chorioallantoic Membrane



ตา และ เลนส์

cornea lens
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ตา และ เลนส์
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ตับ

NSS-group 4AC-air

การเรียงตัวของเซลล์ไม่เป็นระเบียบ
พบหลอดเลือด vein แตก, เม็ดเลือดกระจายเข้าแทรกในเนื้อตับ



ไต

gonadal ridge

glomerulus

mesonephric tubule

• loose tubule
• few glomerulus

• fewer tubule
• interstitial hemorrhage

• severely hemorrhage • non-convoluted tubules

NSS-group

1AC-air 2AC-air

1AC-yolk 2AC-yolk



ตัวอ่อนระยะ 13 วัน

ศึกษาด้วยตาเปล่าและการย้อมสีพิเศษเพื่อศึกษาโครงกระดูก



A B

C D

Right view Left view

A

C

B

E

F

D

autolysis

Retarded at HH-stage 30-32

Retarded at HH-stage 35
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1AC-yolk NSS
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A
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(A) Craniorachischisis (B) Micropthalmia
(C) Beak defect (D) Wry neck
(E) Ectopic viscera (F) crooked leg/ twisted digits



NSS-group

2AC-yolk

Craniorachischisis
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Caudal regression
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ถ้าเกิดกับมนุษย์จะเป็นอย่างไร?

เป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้น ยังต้องอาศยัองค์ความรู้ประกอบเพิ่มเติมอีกมาก





อภิปรายและสรปุผลการศึกษา



ช่วงวิกฤตของการเจริญ

ช่วงการเจริญ

ปฏิสนธิ ช่วงวิกฤต

Precritical exposed Postcritical exposed

- ตาย
- เน่า/สลายตัว
- การเจริญไม่สมบูรณ์
- ไม่สามารถฟักเองได้
- การเจริญล้มเหลว

- ความพิการแต่ก าเนิดต่างๆ
- Omphalocoel
- Ectopia
- Rachischisis
- ฯลฯ



ช่วงวิกฤตของการเจริญ

ช่วงการเจริญ [เช่น แขนมนุษย์ จะมีการเจริญในช่วงปลายสัปดาห์ที่ 4 - 7]

วันที่ 0
ปฏิสนธิ

คลอดปลายสัปดาห์ที่ 4 – สัปดาห์ที่ 7
มีการเจริญของแขน

ได้รับสารในช่วงก่อนสัปดาห์ที่ 4: อาจไม่มีการเจริญของแขน หรือ ไม่ส่งผลเลย
ได้รับสารในช่วงสัปดาห์ที่ 4 – 7: การเจริญของอาจแขนล้มเหลว หรือ ไม่สมบูรณ์
ได้รับสารในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 7: การเจริญของแขนอาจไม่สมบูรณ์ หรือ พิการ (ใช้งานไม่ได)้

• ดังนั้น ช่วงสัปดาห์ที่ 4 – 7 จึงเป็นช่วงวิกฤตของการเจริญของแขน
• แต่ความพิการพบเพียง 5% ของตัวอ่อนที่รอดชีวิตเท่านั้น
• ต้องพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ร่วมด้วย



การได้รับสาร

• สารสะสมในสารอาหารของตัวอ่อน (ไข่แดง)

• ตัวอ่อนได้รับผ่านหลอดเลือด vitelline

• พบความผิดปกติเกิดขึ้นช้าๆ แต่รุนแรงมากในตอนท้าย

• เหมือนการที่มารดาได้รับสารผ่านทางการกิน

ถุงไข่แดง

• สารกระจายปนกับอากาศในถุงอากาศ

• ตัวอ่อนได้รับผ่านการแพร่ของอากาศขณะแลกเปลี่ยนก๊าซ

• พบความผิดปกติอย่างรวดเร็ว และตัวอ่อนจะตายในไม่ช้า

• เหมือนการที่มารดาได้รับสารผ่านทางการหายใจเข้า

ถุงอากาศ



สารชนิดอื่น

• พาราควอต, ไกลโฟเซต
– ความเข้มข้นประมาณ 2ppm

– ตัวอ่อนมีอัตราการตาย > 0.9

– พบความความผิดปกติในการเจริญของตา ระบบประสาท หัวใจ และตับ

• อนุพันธ์อื่นๆ ของไพรีทรอยด์
– ให้ผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษานี้



แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

• แนวทางการจัดการ

• ปลูกจิตส านึก

• ศึกษาจุดคุ้มทุน

• ควบคุมคุณภาพผลผลิต

• การควบคุมโดยชีววิธี

• การจัดการศัตรูธรรมชารติ

• การตกค้างในสิ่งแวดล้อม

• ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์

• ศึกษากลไกจ าเพาะ

• รูปแบบของความพิการ

• กระบวนการเกิดความ

ผิดปกติ

• ศึกษาพยาธิสภาพในระดับ

เนื้อเยื่อ

• ความผิดปกติระดับเซลล์

• SEM & TEM

• สนับสนุนผลการศึกษา
จุลกายวิภาค

ศาสตร์

ชีววิทยา

โมเลกุล

เศรษฐศาสตร์

และสังคม

นิเวศวิทยาและ

สิ่งแวดล้อม



สารเคมีก าจัดแมลงหลายชนิด ล้วนมีผลต่อการเจริญ
ของตัวอ่อนสิ่งมีชีวิต ที่รุนแรงขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น

“สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการสมัผัสและ
ใกล้ชิดสารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิด”

ด้วยความปรารถนาดีจากผู้บรรยาย



หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้


